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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Ulf Gustafsson (S), ordförande 

Patric Larsson (M), 1:e vice ordförande 
Morgan Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande 
Bengt Simonsson Fröjd (S), §§ 31-44 
Uno Nilsson (S) 
Andreas Nikkinen (MP) 

Tjänstgörande ersättare Claes Nabrink (L), för Tore Lomgård (C) 
Hans Ahlgren (S) för Bengt Simonsson Fröjd (S), § 30 

Övriga närvarande 
Ersättare Hans Ahlgren (S), §§ 31-44 

Nils Erik Faulhaber (KD) 
Kerstin Eriksson (V) 
Linda Nordin (FI) 

Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 
Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet, §§ 30-31, 
deltar digitalt på distans, §§ 33-37 
Niclas Samuelsson, hamnchef, §§ 30-31, deltar digitalt på distans 
Karolina Berggren, kommunjurist, § 30, deltar digitalt på distans 
Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör, §§ 31-32, deltar digitalt 
på distans 
Conny Hansson, gatuchef, §§ 33-37 
Ulrik Johansson, gatutekniker, §§ 38-40, deltar digitalt på distans 
Lena Dahlin, HR-specialist, § 41, deltar digitalt på distans 
Linnéa Jungmarker, controller, § 42, deltar digitalt på distans 
Robert Larsson, personalföreträdare, Kommunal Strömstad 
Ulla Hedlund, sekreterare  
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TN § 30 Stationskajen - Restaurang Pråmen 
Ärende: TN/2022-0070 

Tekniska nämndens beslut 
att stationskajen ska rivas 

att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp Syskonen Aslan AB:s nuvarande 
nyttjanderätt till kajplats 

att beslutet är enhälligt. 

Protokollsanteckning 
Nils Erik Faulhaber (KD) begär och beviljas följande protokollsanteckning. 

Det är lite märkligt att avtalet sägs upp samma år som beslutet tas när man kunde 
gjort det förra året. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Bengt Simonsson Fröjd (S) i handläggningen i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Stationskajen där Restaurang Pråmen ligger förtöjd är uttjänt. 

Då kajanläggningen är uttjänt föreslår tekniska förvaltningen att den rivs. Den 
nyttjanderätt som Syskonen Aslan AB har till nuvarande kajplats behöver därmed 
sägas upp. 

Tekniska förvaltningen och företrädare för Restaurang Pråmens ägare, Syskonen 
Aslan AB, har under de senaste två åren fört en dialog om uppförande av en ny 
kajanläggning. Kommunen har inte behov av en kajanläggning av den storlek och 
hållfasthet som Restaurang Pråmen kräver. Tekniska förvaltningen har därför 
föreslagit Syskonen Aslan AB att de ska bekosta de särskilda 
förtöjningsanordningar som krävs för Restaurang Pråmen samt den del av 
kajanläggningen som exklusivt skulle nyttjas av dem. Syskonen Aslan AB har inte 
accepterat tekniska förvaltningens förslag. 

I ”PM Statusbedömning Stationskajen” från den 6 oktober 2022 rekommenderar 
Ramboll Sweden AB tekniska förvaltningen att omedelbart stänga av 
Stationskajen och inte belasta kajen då det krävs omfattande åtgärder för att 
garantera kajens bärförmåga och stadga. Tekniska förvaltningen bedömer det inte 
rimligt att utföra de omfattande åtgärder som krävs då är det svårt att säkerställa 
någon nämnvärd återstående livslängd för någon del i nuvarande kajkonstruktion 
eftersom Stationskajen uppfördes på 1930-talet.  

Då säkerheten på Stationskajen inte längre kan garanteras har hamnchefen 
spärrat av kajanläggningen och meddelat Syskonen Aslan AB att de omgående 
dock senast den 30 november 2022 måste flytta Restaurang Pråmen. Syskonen 
Aslan AB har inte följt uppmaningen och Restaurang Pråmen ligger fortfarande 
kvar vid Stationskajen. I samband med att kajanläggningen stängdes av har 
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Syskonen Aslan AB erbjudits en annan kajplats. Syskonen Aslan AB har inte svarat 
på erbjudandet.  

Beslutsunderlag 
PM Statusbedömning Stationskajen 2022-10-06 
Tjänsteskrivelse 2023-02-28 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att stationskajen ska rivas 

att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp Syskonen Aslan AB:s nuvarande 
nyttjanderätt till kajplats. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens presidiums förslag och 
finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Ordföranden frågar därefter om beslutet är enhälligt och finner att tekniska 
nämndens beslut är enhälligt. 

Beslutet skickas till 
Syskonen Aslan AB, restaurangpramen@gmail.com 
Akten 

  

mailto:restaurangpramen@gmail.com
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TN § 31 Kebal 2:96 (Seläter badplats) - Upplåtelse av 
anläggningsarrende för kayakomat 

Ärende: TN/2021-0900 

Tekniska nämndens beslut 
att erbjuda Kayakomat AB anläggningsarrendeavtal för kayakomat på ett ca 35 m2 
stort område av fastigheten Kebal 2:96 till en arrendeavgift på 7 000 kr/år. 
Arrendeavgiften ska regleras enligt KPI varje år. Arrendetiden är 1 år och gäller 
från 2023-04-01. Om uppsägning ej sker senast 6 månader innan arrendetidens 
utgång förlängs arrendetiden med 1 år i sänder. 

Sammanfattning av ärendet 
Kayakomat AB har ansökt om att erhålla ett anläggningsarrende för att uppföra en 
kayakomat på del av fastigheten Strömstad 3:13. Syftet med kayakomaten är att 
det ska vara enkelt och flexibelt att hyra kajak och SUP (boka online, lås upp med 
kod och paddla). 

Tekniska förvaltningens presidium beslutade år 2023-02-07, TNp § 19, att 
återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för att hitta en alternativ 
placering för kayakomat.  

Förvaltningen och sökanden har sonderat vilka andra alternativa placeringar som 
kan vara lämpliga för etablering av kayakomat. En placering både förvaltningen 
och sökanden ser som möjlig är Seläter badplats, se markerat område på bilaga 
KA1.  

Marken som är aktuell på Seläter badplats är planlagd som kvartersmark med 
ändamålet ”Badområde”. Tekniska förvaltningen ser inga hinder att erbjuda 
Kayakomat AB ett anläggningsarrende för att uppföra en kayakomat på Seläter 
badplats, förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls.  

Tekniska förvaltningen anser att arrendetiden i detta fall bör vara ett år med 
förlängning ett år i sänder om inte uppsägning sker senast 6 månader innan 
avtalstidens utgång, detta för att inte försvåra framtida utveckling av området.  

Kommunen ser löpande över sina arrenden samt arrendeavgifter för att 
säkerställa en marknadsmässig nivå. Tekniska förvaltningen bedömer att en skälig 
ersättning för upplåtelsen i detta fall är 7 000 kr/år vilket också är en 
ersättningsnivå som harmoniserar med kommunens riktlinjer för liknande 
upplåtelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2023-02-27.  
Karta, bilaga KA1.  

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att erbjuda Kayakomat AB anläggningsarrendeavtal för kayakomat på ett ca 35 m2 
stort område av fastigheten Kebal 2:96 till en arrendeavgift på 7 000 kr/år. 
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Arrendeavgiften ska regleras enligt KPI varje år. Arrendetiden är 1 år och gäller 
från 2023-04-01. Om uppsägning ej sker senast 6 månader innan arrendetidens 
utgång förlängs arrendetiden med 1 år i sänder. 

Beslutet skickas till 
Kayakomat AB, virginia.svensson@kayakomat.se 
Akten 
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TN § 32 Strömstad 4:1 – Omförhandling av 
tomträttsavtal 

Ärende: TN/2023-0102 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna ”Ändringsavtal Tomträttsavgäld” 

att godkänna ”Sidoavtal Tomträttsavgäld” 

att godkänna ”Ändringsavtal Tomträtt”. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad 4:1 är sedan 1974-01-04 upplåten med tomträtt. Hantverkshuset i 
Strömstad AB är tomträttsinnehavare.  

Tomträttsavgälden har varit oförändrad sedan upplåtelsens början och utgör 1 
233 kr/år. Förvaltningens bedömning är att tomträttsavgälden inte är 
marknadsmässig och därför bör justeras till kommande avgäldsperiod.  

Förvaltningen anser att avgälden ska justeras till 126 000 kr/år kommande 
avgäldsperiod, se bifogat förslag ”Ändringsavtal Tomträttsavgäld”.  

Tomträttsinnehavaren har framfört tydliga önskemål om att avgälden succesivt 
ska trappas upp till föreslagen nivå. Förvaltningens uppfattning är att det i detta 
fall med hänsyn till storleken på föreslagen avgäldshöjning och hur kommunen 
hanterat andra stora avgiftshöjningar kan anses skäligt att under första två åren i 
avgäldsperioden trappa upp avgälden till föreslagen nivå år tre, se bifogat förslag 
”Sidoavtal Tomträttsavgäld” rörande upptrappning av avgälden de två första åren 
i kommande avgäldsperiod. 

Vid en närmare granskning av tomträttsavtalet framgår även att 
fastighetsindelningen inte stämmer överens med vad som i praktiken nyttjas av 
tomträttsinnehavaren. Förvaltningen ser inget hinder att bekräfta nuvarande 
markanvändning. Detta görs genom att teckna ett ändringsavtal för tomträtten 
där kommunen medger en utvidgning i enlighet med nuvarande markanvändning, 
se bifogat förslag ”Ändringsavtal Tomträtt”. 

Förvaltningen har informerat tomträttsinnehavaren om och fört en dialog kring de 
ändringsavtal som förvaltningen anser bör upprättas. Tomträttsinnehavaren och 
förvaltningen är överens om att ovan angivna förslag till avtal är en skälig lösning 
för båda parter.  

Förvaltningen har parallellt med dialogen med tomträttsinnehavaren även 
informerat och inhämtat synpunkter från tekniska nämndens presidium vid två 
tillfällen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2023-02-24.  
Värdering av tomträttunderlag.  
Ändringsavtal Tomträtt. 
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Ändringsavtal Tomträttsavgäld. 
Sidoavtal Tomträttsavgäld. 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att godkänna ”Ändringsavtal Tomträttsavgäld” 

att godkänna ”Sidoavtal Tomträttsavgäld” 

att godkänna ”Ändringsavtal Tomträtt”. 

Beslutet skickas till 
Hantverkshuset i Strömstad AB, camilla.glans@telia.com 
Akten 
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TN § 33 Torgplatser 2023 
Ärende: TN/2022-0064 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tilldela 4 torghandelsplatser som tog ur 
drift 2018, eftersom efterfrågan ökat på torghandelsplatser och gångutrymmet 
bedöms idag räcka till på torget för både fotgängare och torghandel. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med ombyggnationen av Södra Hamngatan 2018 togs 6 
torghandelsplatser bort för att skapa mer utrymme för gående. 

Vid den tidpunkten var det inte så stor efterfrågan på torghandelsplatser. 

Det har visats sig att fotgängarna inte nyttjar den ytan som frigjordes och idag har 
efterfrågan på torghandelsplatser ökat igen. 

Därför föreslås det att 4 av 6 platser åter tilldelas för torghandel 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Torghandel 2023 daterad 2023-02-22. 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tilldela 4 torghandelsplatser som tog ur 
drift 2018, eftersom efterfrågan ökat på torghandelsplatser och gångutrymmet 
bedöms idag räcka till på torget för både fotgängare och torghandel. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 34 Belysningsområden - 2023 - information 
Ärende: TN/2023-0177 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen samt konstaterar att det behövs en dialog med 
samhällsföreningen i Krokstrand. 

Sammanfattning av ärendet 
Ellevio (elnätsägaren) har idag luftförlagda elledningar i trästolpar i 
Krokstransområdet och dessa skall nu bli markförlagda under 2023. 

Detta innebär att Strömstads kommun får ta ställning till vad vi vill göra med vår 
gatubelysning i området, eftersom belysningsarmaturerna är monterade på 
Ellevios trästolpar som nu kommer nedmonteras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse belysningsområden – 2023 Gatuchef 2023-02-27. 
Karta Belysningsområde Krokstrand. 
Karta Belysningsstolpar Krokstrand. 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att notera informationen samt konstaterar att det behövs en dialog med 
samhällsföreningen i Krokstrand. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 35 Återställning av Östergatan efter VA-sanering 
Ärende: TN/2023-0167 

Tekniska nämndens beslut 
att anta förslaget om ny utformning av Östergatan samt 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om statlig medfinansiering till 
projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2024 kommer Östergatan att återställas efter VA-sanering och då finns det 
samordningsvinster att enkelrikta Östergatan på sträckningen mellan 
Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. Det finns även möjlighet att ansöka 
Statlig medfinansiering, då detta är ett projekt ”för miljö- och 
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på kommunala gator och vägar”. 
Ansökningarna för 2024 skall vara inlämnade till Trafikverket regionalt i slutet av 
april 2023. 

Detta förslag finns beskrivit i den antagna cykelplanen, Del 1 sidorna 15 och 16, 
som en utveckling av cykelvägar i centrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-24, Återställning av Östergatan efter VA-sanering 2024 
Cykelplan Del 1, sidorna 15 och 16  

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att anta förslaget om ny utformning av Östergatan samt 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om statlig medfinansiering till 
projektet. 

Beslutet skickas till 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten 
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TN § 36 Skogsbruk 2022 -2023 
Ärende: TN/2022-0628 

Tekniska nämndens beslut 
att utföra de föreslagna föryngringsavverkningarna på Ytten och Hjältsgård. 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuavdelningen har tagit fram förslag till föryngringsavverkning för 2023. 
Samtliga bestånd är grandominerade och har skador. För nästa skogsbestånd är 
ambitionen att öka löv och tall både på Ytten och Hjältsgård. 

Ytten 1:9: 

Bestånd 4 G34 Röta granbarkborre. 

Bestånd 29 G 40 Röta Vindfällen granbarkborre.  

Bestånd 31 Gran barkborre Röta. 

Hjältsgård 6:1: 

Bestånd 45 G34 Röta o granbarkborre.  

Bestånd 46 Röta och granbarkborre. 

Bestånden har valts för att: 

1. Höga boniteter Över Bonitet G32 (hur fort de växer, normalt för gran är G28) 
större risk för röta o barkborre. Samt större risk för nerblåsning efter avverkning, 
rötterna på granen är ytliga medan löv o tall går djupare. 

2. Minska granen och i nästa bestånd öka löv och tall som kan stå emot 
klimatförändringarna bättre, samt mer flora under träden, mer blåbär och lingon.  

3. Granen är naturlig försurare av marken, bra att öka lövandelen ger mer basisk 
jordmån med neutral PH, samt tallen som är mer ljus o värme älskande. 

4. Bättre svampflora som hjälper träden att stå emot sjukdomar, minskar 
rötsvamparna som skadar framför allt gran. 

5. Ökar fågellivet med ett mer varierat trädarts varierat skogsbestånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-24, Skogsbruk 2023. 
Bilaga karta Ytten 1:9  
Bilaga karta Hjältsgård 6:1 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att utföra de föreslagna föryngringsavverkningarna på Ytten och Hjältsgård. 

Beslutet skickas till 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten 
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TN § 37 Gatuavdelningen - information 
Ärende: TN/2023-0015 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuchef Conny Hansson och operativ chef för gatu- och hamnverksamheten 
Anders Johansson informerar om gatuavdelningens verksamhetsområde. 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 38 Strömstads kommuns lokala föreskrifter om 
parkering Nils Ljungquists väg 

Ärende: TN/2023-0153 

Tekniska nämndens beslut 
att anta lokala trafikföreskriften 1486 2023:3 om parkering Nils Ljungquists väg. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns en yta vid Myrens båthamn som är avsedd för bussar, den är skyltad för 
buss sedan länge. Men i somras parkerade andra fordon på ytan, det uppdagades 
då att det saknades en lokal trafikföreskrift för ytan avsedd för buss. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering Nils 
Ljungquists väg, 2023-02-23, gatuchef Conny Hansson 
Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter 1486 2023:3 om parkering Nils 
Ljungquists väg 
Yttrande Polisen 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att anta lokala trafikföreskriften 1486 2023:3 om parkering Nils Ljungquists väg. 

Beslutet skickas till 
Polisen, registrator.vast@polisen.se 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten 
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TN § 39 Strömstads kommuns föreskrifter om 
bärighetsklass 1 i Strömstad - information 

Ärende: TN/2023-0151 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har bett alla kommuner att se över sina föreskrifter gällande bärighet. 
Finns inga föreskrifter, kommer vägar och gator automatiskt att kategoriseras som 
bärighetsklass 2. BK1=Max 64 ton bruttovikt. BK2=Max 51,4 tons bruttovikt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Strömstads kommuns föreskrifter om bärighetsklass 1 i 
Strömstad, 2023-02-22, gatuchef Conny Hansson 
Strömstads kommuns föreskrifter 1486 2023:2 om bärighetsklass 1 i Strömstad 
Yttrande Polisen 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 40 Strömstads kommuns föreskrifter om 
bärighetsklass 1 i Skee - information 

Ärende: TN/2023-0152 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har bett alla kommuner att se över sina föreskrifter gällande bärighet. 
Finns inga föreskrifter, kommer vägar och gator automatiskt att kategoriseras som 
bärighetsklass 2. BK1=Max 64 ton bruttovikt. BK2=Max 51,4 tons bruttovikt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Strömstads kommuns föreskrifter om bärighetsklass 1 i Skee, 
2023-02-22, gatuchef Conny Hansson 
Strömstads kommuns föreskrifter 1486 2023:4 om bärighetsklass 1 i Skee 
Yttrande Polisen 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 41 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 
Ärende: TN/2023-0182 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna arbetsmiljörapport för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Syftet 
är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Rapporten avser året 2022 och ska ge en övergripande bild av arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet. 

Det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i förvaltningen. 
Förvaltningens arbetsmiljöområden är väl identifierade och sammantaget är 
arbetsmiljön god. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Arbetsmiljörapport 2022 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att godkänna arbetsmiljörapport för 2022. 

Beslutet skickas till 
HR 
Akten 
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TN § 42 Ekonomisk uppföljning februari - information 
Ärende: TN/2023-0160 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens resultat per februari 2023 för den skattefinansierade 
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 2,9 mnkr. 
Budgetavvikelserna finns främst inom exploateringsverksamhet drift och 
hamnverksamheten.  

Tekniska nämndens resultat per februari 2023 för den taxefinansierade 
verksamheten visar ett underskott i förhållande till budget med -0,7 mnkr. 
Avvikelsen finns främst inom vatten- och avloppsverksamheten där intäkterna 
avviker från periodiserad budget. Dessa intäkter förväntas komma in under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-27 
Ekonomisk uppföljning februari 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Roland Kindslätt 
Akten 
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TN § 43 Delegations- och anmälningsärenden 
Ärende: TN/2023-0038 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen: 

Ärendenummer Handling Ärendemening 

TN/2023-0139 Remissvar till polisen 
ang. - Försäljning  

Remiss från polisen ang. - 
Försäljning Oscarsplatsen 
Strömstad 

TN/2023-0140 Beslut om anstånd, 
2023-02-17 

Ansökan om anstånd med 
betalning av faktura till 2023-02-28 

TN/2023-0146 Remissvar till polisen 
A089.564/2023 

Begäran om yttrande 
A089.564/2023 Uteservering 
Ångbåtskajen 6-8 

TN/2023-0155 
Remissvar till polisen 
ang. uteservering, 
Kontoret restaurang 

Remiss från polisen ang. 
uteservering, Kontoret restaurang, 
Strömstad - A099.908/2023 

TN/2023-0157 

Remissvar till polisen 
ang. uteservering 
Laholmen Hotell AB, 
Strömstad 

Remiss från polisen ang. 
uteservering Laholmen Hotell AB, 
Strömstad -Begäran om yttrande 
A096.044/2023 

TN/2023-0161 
Beslut om 
parkeringstillstånd – 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd för 
person med rörelsehinder 

TN/2023-0162 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall passagerare 

Ansökan om parkeringstillstånd för 
person med rörelsehinder 

TN/2023-0163 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall passagerare 

Ansökan om parkeringstillstånd för 
person med rörelsehinder 

TN/2023-0095 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd för 
person med rörelsehinder 

TN/2022-0913 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd för 
person med rörelsehinder 
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TN/2022-0913 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd för 
person med rörelsehinder 

TN/2023-0174 

Remissvar till polisen - 
MC träff, Norra 
Hamnen Strömstad 
A089.658/2023 

Remiss från polisen - Begäran om 
yttrande - MC träff, Norra Hamnen 
Strömstad A089.658/2023 

TN/2023-0175 

Remissvar till polisen 
ang. - A106.402/2023 
uteservering Selmas 
hörna i Strömstad AB. 

Remiss från polisen - Begäran om 
yttrande A106.402/2023 - 
uteservering Selmas hörna 

TN/2023-0179 

Remissvar till polisen 
ang. uteservering - 
Ångbåtskajen 6 
Strömstad 

Remiss från polisen ang 
uteservering - Ångbåtskajen 6 
Strömstad A096.548/2023 

TN/2022-0753 Kommersiella villkor 
avtal Upphandling slamsugning 

TN/2023-0183 Beslut om anstånd Ansökan om anstånd 

TN/2023-0195 

Remissvar till polisen 
ang. Byggställning, 
Skolgatan, dnr 
A115.870/2023 

Remiss från polisen ang. 
Byggställning, Skolgatan, 
Strömstad dnr A115.870/2023 

TN/2023-0197 

Remissvar till polisen 
ang. uteservering - 
Badhusgatan 2 
A096.670/2023 

Remiss från polisen ang. 
uteservering Badhusgatan 2 
A096.670/2023 

TN/2022-0792 Förlängning Ramavtal 
OVK-besiktningar 

Ramavtal entreprenadarbeten OVK 
Strömstads Kommun 2021 

TN/2023-0202 Beslut om anstånd 
Ansökan om anstånd med 
betalning av faktura och 
uppdelning 3 gånger. 

TN/2022-0793 Avtalsförlängning 
ramavtal 

Ramavtal entreprenadarbeten El 
och Data Strömstads Kommun 
2021 

TN/2022-0790 Avtalsförlängning 
ramavtal 

Ramavtal entreprenadarbeten VS 
Strömstads Kommun 2021 

TN/2022-0789 Avtalsförlängning 
ramavtal 

Ramavtal entreprenadarbeten 
Måleri Strömstads Kommun 2021 

TN/2023-0148 Avtalsförlängning 
ramavtal 

Ramavtal entreprenadarbeten 
Brand och utrymningslarm 
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TN/2022-0796 

Förlängning ramavtal 
entreprenadarbeten 
Lås, Larm och 
passersystem 

Ramavtal entreprenadarbeten Lås, 
Larm och passersystem Strömstads 
Kommun 2021 

TN/2021-0250 Avtalsförlängning 
ramavtal Plåtarbeten 

Ramavtal Plåtentreprenadarbeten 
Strömstads Kommun 2021 

TN/2023-0205 
Remissvar till polisen 

Cirkusföreställningar 

Begäran om yttrande 
Cirkusföreställningar, Kebal 
Strömstad A093.517/2023 

TN/2020-0092 Avtalsförlängning 
ramavtal optionsår 2 

Ramavtal avseende strategisk 
partnering på totalentreprenad 

TN/2022-0795 
Avtalsförlängning 
ramavtal Styr- och 
reglersystem 

Ramavtal entreprenadarbeten 

Styr och reglersystem Strömstads 
Kommun 2021 

TN/2023-0204 
Remissvar till polisen 
affischering i samband 
med Cirkus Strömstad 

Begäran om yttrande affischering i 
samband med Cirkus Strömstad 
A111.835/2023 

TN/2023-0209 

Remissvar till polisen - 
Evangelisation - 
Torget, Södra 
Hamngatan 

Remiss från polisen ang. - 
Evangelisation - Torget, Södra 
Hamngatan dnr A124.332/2023 

TN/2022-0794 
Avtalsförlängning 
ramavtal 
Ventilationsarbeten 

Ramavtal 
Ventilationsentreprenadarbeten 
Strömstads Kommun 2021 

TN/2023-0171 Beslut om anstånd Ansökan om anstånd 

TN/2022-0791 

Avtalsförlängning 
ramavtal löpande 
entreprenadarbeten 
Sanering. 

Ramavtal entreprenadarbeten 
Sanering Strömstads Kommun 
2021 

TN/2023-0224 

Remissvar till polisen 
ang. uteservering - 
Restaurang Hamnen, 
Torskholmen 

Remiss från polisen ang. 
uteservering - A124.782/2023 
Restaurang Hamnen, Torskholmen 

Tekniska nämndens ordförande: 

Ärendenummer Handling Ärendemening 

TN/2022-0456 Ordförandebeslut 
2023-03-08 

Revidering av vatten och 
avloppstaxor 2023 
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Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 44 Folkhälsorådet 2023-03-20 - information 
Ärende: TN/2023-0015 

Sammanfattning av ärendet 
Uno Nilsson (S) informerar om Folkhälsorådets sammanträde 2023-03-20. 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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