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Sekreterare   Paragrafer 26 - 33 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Ulf Gustafsson 
  
Justerare  
 Claes Nabrink 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-03-25 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-03-29 Datum då anslaget tas ned 2019-04-20 
  
Protokollets förvaringsplats Tekniska förvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2019-03-25 kl 08.00–11.30 
 Tekniska förvaltningen, konferensrum Stora mekanikern 
Beslutande  
Ledamöter Ulf Gustafsson (S), ordförande 

Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande 
Rolf Rask (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Claes Nabrink (L) 
Andreas Nikkinen (MP), 2:e vice ordförande 

  
Tjänstgörande ersättare Lars Erik Kristiansen (M), för Bengt-Göran Bergstrand (M) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Uno Nilsson (S) 

Lars Strandlund (KD) 
John Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Elin Douglasson (C) 

  
Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 

Terése Lomgård, folkhälsostrateg, Kommunledningsförvaltningen, § 26 
Marie Lundin, projektingenjör, VA-avd, § 27 
Jerry Johansson, avdelningschef, VA-avd, §§ 27-28 
Niclas Samuelsson, hamnchef, § 31-32 
Mikael Alvefelt, Skanska, § 31 
Anders Johansson, byggnadschef, § 32 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 TN/2019-0004 

TN § 26 Folkhälsa och folkhälsoarbete - information 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård informerar om folkhälsa och folkhälsoarbetet i 
Strömstads kommun enligt powerpointpresentation. 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0082 

TN § 27 Kosters-Röd 1:41 - förfrågan VA 

Tekniska nämndens beslut 
att återremittera ärendet på grund av den skrivelse som inkommit mellan 
Tekniska nämndens arbetsutskott och Tekniska nämnden. Förvaltningen får i 
uppdrag att värdera den inkomna skrivelsens innehåll samt att undersöka hur en 
uppgradering av befintligt system skulle kunna se ut för att uppnå en tillräcklig 
kapacitet för att ansluta de privatpersoner som ansökt om anslutning till 
kommunalt vatten. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2014 när Tekniska förvaltningens förslag för hantering av vatten och avlopp 
på Kosteröarna (TN/2011-0174) skickades på ytterligare utredning under 
kommunstyrelsens ledning har förvaltningen inte tillåtit ytterligare fastigheter att 
bli nya avtalskunder för dricksvatten på Kosteröarna. Detta på grund av begränsad 
kapacitet på befintlig dricksvattenanläggning samt ekonomisk hushållning tills 
utökat verksamhetsområde är fastställt. 

Kosters-Röd 1:41 och ytterligare fastigheter har efterfrågat dricksvattenanslutning 
och Tekniska förvaltningen vill härmed få ett uppdaterat beslut för Kosters-Röd 
1:41 samt ett inriktningsbeslut för ytterligare fastigheter som kommer med 
samma förfrågan. 

Ärendena kompliceras på grund av att kommunalt verksamhetsområde angetts i 
detaljplaner på flertalet områden men inget formellt beslut om 
verksamhetsområde har tagits av kommunfullmäktige för dem. Därför föreslås en 
begäran till kommunstyrelsen om ett omtag på arbetet att fastställa det 
långsiktiga kommunala ansvaret, dvs verksamhetsområde för vatten och avlopp 
för Kosteröarna. Kommunfullmäktige beslutade 2018 (KS/2018-0333) att inte se 
på en långsiktig lösning för dricksvatten på Kosteröarna förrän en eventuell 
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster gjorts, vilket eventuellt 
skulle kunna minska kommunens skyldigheter, men det gör att fastighetsägare 
hamnar i kläm. 

Beslutsunderlag 
Bilaga1 – Omprövning av ställningstagande Kosters-Röd 1:41 2018-03-20 
Bilaga 2 – Kosters-röd 1:41 svar förfrågan VA 
Bilaga 3- Kartskiss bef VO och avtal på Koster 
Tjänsteskrivelse 2019-03-06 
Skrivelse från Petter Hildingson och Anna Karin Hildingson Boqvist, 
daterad 2019-03-20 
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Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att avslå Kosters-Röd 1:41 begäran om anslutning av kommunalt dricksvatten tills 
kommunfullmäktige fastställt kommunalt verksamhetsområde för Kosteröarna 

att fortsatt inte tillåta att ytterligare fastigheter ansluts som nya avtalskunder för 
dricksvatten på Kosteröarnas förrän kommunens framtida ansvar är klargjort 
genom ett utökat kommunalt verksamhetsområde 

att föreslå kommunstyrelsen ge Tekniska förvaltningen tillsammans med Miljö- 
och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för omfattningen av 
kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten på Kosteröarna utifrån 
människors hälsa och miljö, utifrån gällande lagstiftning 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till Tekniska nämnden 

att avslå Kosters-Röd 1:41 begäran om anslutning av kommunalt dricksvatten tills 
kommunfullmäktige fastställt kommunalt verksamhetsområde för Kosteröarna 

att andra och tredje att-satserna ska hanteras i ett separat ärende som ska tas 
upp vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och Miljö- och 
byggnämndens arbetsutskott. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på återremiss av ärendet på grund av den skrivelse som 
inkommit mellan Tekniska nämndens arbetsutskott och Tekniska nämnden. 
Förvaltningen får i uppdrag att värdera den inkomna skrivelsens innehåll samt att 
undersöka hur en uppgradering av befintligt system skulle kunna se ut för att 
uppnå en tillräcklig kapacitet för att ansluta de privatpersoner som ansökt om 
anslutning till kommunalt vatten. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 
Företrädare för Kosters-Röd 1:41 
Projektingenjör Marie Lundin 
Akten 
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 TN/2016-0111 

TN § 28 Österröd avloppsreningsverk - information 

Sammanfattning av ärendet 
VA-chef Jerry Johansson informerar om pågående byggnation och 
kostnadsuppföljning för projekt Österröds avloppsreningsverk. 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0197 

TN § 29 Månadsuppföljning - februari - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens resultat per 28 februari 2019 för den skattefinansierade 
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 1,4 mnkr. Trots att 
nämndens totala resultat är positivt jämfört med budget finns budgetavvikelser 
som både är positiva och negativa inom verksamheterna. Noterbart är att 
kapitalkostnaderna för perioden januari till februari inte har blivit bokade, vilket 
inte görs förrän i slutet av mars av centrala ekonomiavdelningen. 

Större avvikelser i finns inom gatuverksamheten, allmän platsmark och 
hamnverksamheten. 

Tekniska nämndens resultat per 28 februari 2019 för den taxefinansierade 
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 5,3 mnkr. 
Överskottet förklaras främsta av ej bokade kapitalkostnader för verksamheterna 
samt något lägre driftskostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-06 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0198 

TN § 30 Internkontrollplan 2018 - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och styrelse ska enligt reglementet för intern kontroll, årligen anta 
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen 

följs upp årligen. Den samlade bedömningen utifrån 2018 års uppföljning är att 
nämndens verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister 
avseende den interna kontrollen. 

 Ett av de fyra granskningsområdena kommer ett område att överföras till intern 
kontrollplanen för år 2019 då genomförda kontroller visar att rutiner 

behöver förbättras. Det området som kommer att överföras är risk kopplat till 
inköp och upphandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-06 
Rapport: Uppföljning intern kontroll Tekniska nämnden 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2017-0068 

TN § 31 Färjeläget - information och studiebesök 

Sammanfattning av ärendet 
Mikael Alvefelt, Skanska och hamnchef Niclas Samuelsson visar och informerar 
om pågående byggnation av färjeläget på Torskholmen. 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2016-0235 

TN § 32 Kustbevakningen - information och 
studiebesök 

Sammanfattning av ärendet 
Hamnchef Niclas Samuelsson och byggnadschef Anders Johansson visar och 
informerar om anläggningen för Kustbevakningen i Myren. 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2019-0004 

TN § 33 Delegations- och anmälningsärenden  

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen: 
4/2019 TN/2019-0108 beslut om p-tillstånd för rörelsehindrad förare 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-03-11: 
TN AU § 4 Medborgarförslag laddningsstation för elmoped vid Strömstiernaskolan 
TN AU § 5 Förslag på justering av Södra Hamngatan 
 
Tekniska nämndens ordförande: 
TN/2018-0471 Omfördelning av medel - renovering Strandpromenaden 

Beslutet skickas till 
Akten 


	Föredragningslista
	TN § 26 Folkhälsa och folkhälsoarbete - information
	TN § 27 Kosters-Röd 1:41 - förfrågan VA
	TN § 28 Österröd avloppsreningsverk - information
	TN § 29 Månadsuppföljning - februari - information
	TN § 30 Internkontrollplan 2018 - information
	TN § 31 Färjeläget - information och studiebesök
	TN § 32 Kustbevakningen - information och studiebesök
	TN § 33 Delegations- och anmälningsärenden

