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Ordförande  
 Ulf Gustafsson 
  
Justerare  
 Andreas Nikkinen 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-01-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-01-30 Datum då anslaget tas ned 2020-02-21 
  
Protokollets förvaringsplats Tekniska förvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2020-01-28 kl 08.00–11.15 
 Tekniska förvaltningen, konferensrum vid Österröds avloppsreningsverk 
Beslutande  
Ledamöter Ulf Gustafsson (S), ordförande 

Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande 
Morgan Gustafsson (SD) 
Claes Nabrink (L) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Andreas Nikkinen (MP), 2:e vice ordförande 

  
Tjänstgörande ersättare Uno Nilsson (S), för Rolf Rask (S) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Besnik Obertinca (S) 

Stein Rukin (KD) 
John Johansson (SD), §§ 1-6 
Tore Lomgård (C) 

  
Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef, §§ 1-6 

Niclas Samuelsson, hamnchef, § 1 
Conny Hansson, gatuchef, §§ 2-3 
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare, §§ 4-5 
Charlotta Björkman, controller, §§ 4-5 
Jerry Johansson, avdelningschef, VA-avd, § 7 
Karin Andersén, administratör 
Robert Larsson, personalföreträdare, Kommunal Strömstad 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 TN/2017-0068 

TN § 1 Färjeläget - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Budget- och kostnadsuppföljning uppgradering färjeläget 
Preliminär total kostnad vid projektstart 147 250 kkr  (KF §24 180327) 
Skanska  135 250 kkr 
Trapptorn     12 000 kkr 

2019-11-30, prognos total kostnad vid projektslut 163 501 kkr ( +16 251 kkr) 
Skanska  150 969 kkr (+ 15 719 kkr) 
Trapptorn   12 532 kkr (+ 532 kkr) 

Betalda kostnader till och med 2019-12-31 är 138 646 kkr. 

Statistik 2019 

T o m dec 2018 2019 

Passagerare 1 428 900 1 524 385 

 
El till färjeläget 

När investeringsavtalen tecknades var det på grund av den korta liggetiden oklart 
om det skulle gå att ladda hybridfartyget i Strömstad.  

Sedan starten av uppgraderingsarbetet har plats avsatts för en framtida 
laddstation för hybridfartyget. 

Under november 2018 bekräftar Color Line att det är möjligt att ladda fartyget i 
Strömstad. 

Kommunen är med i ett interregprojekt (Zero emission ports North Sea) som 
syftar till fosilfri sjöfart i Nordsjön. Projektetarbetet har precis påbörjats. 

I januari ska representanter från kommunen träffa Ellevio för att diskutera 
framtida elförsörning till hamnen. 

Under februari-mars väntar vi besked om bidrag från klimatklivet. 

Inga arbeten får påbörjas innan beslut om bidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av hamnchef Niclas Samuelsson 2020-01-13 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 
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Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0008 

TN § 2 Kommunala skyddsjägare 

Tekniska nämndens beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt avtal med de tre personer som 
tidigare haft uppdraget som kommunala skyddsjägare. 

Ersättningen för detta uppdrag ska vara 5 000 kr/år och person. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har behov av att teckna nya avtal med de tre personer som 
tidigare haft uppdraget som kommunala skyddsjägare. 

Tekniska förvaltningen bedömer att tidigare uppdrag utförts utan anmärkning, 
samt att behovet av kommunala skyddsjägare kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gatuchef Conny Hansson 2020-01-07 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt avtal med de tre personer som 
tidigare haft uppdraget som kommunala skyddsjägare. 

Ersättningen för detta uppdrag ska vara 5 000 kr/år och person. 

Beslutet skickas till 
Tomas Villig, Surbrunnsgatan 39 A, 452 37 Strömstad 
Rolf Alexandersson, Trollemyrsvägen 2, 452 60 Skee 
Simon Hansson, Hämmen 7, 452 94 Strömstad 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten  
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 TN/2020-0035 

TN § 3 Utplacering av Ankaret samt Platsvarumärket 

Tekniska nämndens beslut 
att Ankaret ska placeras på sin ursprungliga plats på Plagen 

att kultur- och fritidsutskottet ombeds att ta fram lämplig placering för 
Platsvarumärket samt 

att placeringen av Ankaret och flytt och placering av Platsvarumärket sker 
samordnat och innan sommarsäsongen 2020 

att en skylt med historiebeskrivning sätts upp vid Ankaret. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Andras Nikkinen (MP) reserverar sig mot beslutets tre första att-satser. 

Miljöpartiet har ingen bestämd uppfattning om var Ankaret ska placeras, men 
eftersom det varit mycket diskussion i ämnet bör val av lämplig plats ske i dialog 
med medborgarna. Vi anser även att Strömstads museum bör rådfrågas. 
Vidare ser vi Plagen som en olämplig plats för placering av Ankaret, då skälet till 
att det flyttades i första skedet var att frigöra ytan för evenemang (Hamnskoj). Vi 
anser att Strömstad ska vara en bra plats för evenemang och vill inte försvåra det 
genom att återplacera Ankaret på Plagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) föredrar ärendet. I början av 2019 informerade 
gatuchef Conny Hansson tekniska nämndens arbetsutskott om att Ankaret skulle 
renoveras i egen regi med målning och en ny ekstock som delfinansierades av 
kultur- och fritidsutskottet. Ordföranden har blivit kontaktad av kulturansvarig 
Tove Meyer om utplacering av Ankaret. Vid tekniska nämndens arbetsutskott 
2020-01-14 var ärendet med som ett extra ärende. 

Historia om Ankaret: 
1978 gjorde kommunen en investering på 425.000 kronor för att göra Plagen till 
det utförande som det har idag. Det motsvarar ungefär 1,8 miljoner i dagens 
penningvärde. Man lade ner 20.000 knott i ett tvåfärgat vågmönster i fem rader 
röd och fem rader grå granit. Framför lekplatsen som också ingick i projektet lade 
man upp sittplatserna på den gradäng som gjordes av sten från den gamla 
ångbåtskajen i norra hamnen. Man lät förtöjningsöglorna sitta kvar för att bevara 
dem för eftervärlden. Det var fem stenhuggare från Krokstrand som fick 
uppdraget att stensätta hela plagen samt kompassrosen som fanns på sockeln av 
röd granit. På kompassrosen placerades Ankaret. Det sattes ursprungligen dit på 
samma plats redan 1958, men fick nu en särskild inramning på den strategiska 
platsen skrev Strömstads Tidning. 

Vid invigningen sade kommunstyrelsens dåvarande ordförande Torsten 
Torstensson bl.a. följande: -I mitt tycke har den nya trädgårdsanläggningen på 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-28  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

Plagen blivit en välfunnen kombination där havet och stenen möts i centrum. 
Havet i väst och stenen i öst. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att Ankaret ska placeras på sin ursprungliga plats på Plagen 

att kultur- och fritidsutskottet ombeds att ta fram lämplig placering för 
Platsvarumärket samt 

att placeringen av Ankaret och flytt och placering av Platsvarumärket sker 
samordnat och innan sommarsäsongen 2020. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Andreas Nikkinen (MP) yrkar att förvaltningen i dialog med medborgarna ska ta 
fram lämplig plats för placering av Ankaret och Platsvarumärket. 

Andreas Nikkinen yrkar att en skylt med historiebeskrivning sätts upp vid Ankaret. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Andreas 
Nikkinens yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Andreas Nikkinens tilläggsyrkande 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsutskottet 
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-28  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2019-0167 

TN § 4 Internkontrollplan 2019 - uppföljning 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna förslag till Rapport 2019: Uppföljning av intern kontroll. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten omfattar uppföljning av Internkontrollplan 2019. Den samlade 
bedömningen av uppföljningen är att nämndens verksamheter uppvisar brister i 
två av de fyra granskningsområden som planen innehåller, inköp, 
direktupphandling och upphandling samt arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Rapport 2019: Uppföljning av intern kontroll, 2020-01-07, 
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare 
Rapport 2019: Uppföljning av intern kontroll 
Internkontrollplan 2019 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förslag till Rapport 2019: Uppföljning av intern kontroll. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetsutvecklare Jeanette Johander 
Controller Charlotta Björkman 
Akten  
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 TN/2018-0197 

TN § 5 Överföring av investeringsmedel till 2020 

Tekniska nämndens beslut 
att investeringsmedel för pågående projekt inom den skattefinansierade 
verksamheten om 27,9 mnkr förs över till 2020. 

att investeringsmedel för pågående projekt inom den taxefinansierade 
verksamheten om 57,8 mnkr förs över till 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till överföring av investeringsmedel 
för pågående projekt 2019 till 2020 den för skattefinansierad verksamhet, vatten- 
och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överföring investeringsmedel pågående projekt 2019-2020, 
controller Charlotta Björkman, 2020-01-12 
TN överföring investeringsmedel 2019-2020  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att investeringsmedel för pågående projekt inom den skattefinansierade 
verksamheten om 27,9 mnkr förs över till 2020. 

att investeringsmedel för pågående projekt inom den taxefinansierade 
verksamheten om 57,8 mnkr förs över till 2020.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten  
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 TN/2020-0039 

TN § 6 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen: 

TN/2019-0451 Strömstad 5:27 (Drivnäs) - Upplåtelse av mark för 
lägenhetsarrende för biluppställning 

TN/2019-0671 Beslut om parkeringstillstånd - bifall passagerare 

TN/2019-0701 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 

TN/2016-0185 Lunden 1:2 - hyresavtal 

TN/2020-0016 Beslut om parkeringstillstånd - avslag förare 

TN/2020-0014 Strömstad 4:16 - upplåtelse av vägrätt för Väg 176-Prästängen 

Tekniska nämndens ordförande: 

TN/2019-0657 - Exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv. Montören m fl 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2016-0111 

TN § 7 Österröds avloppsreningsverk - studiebesök 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
VA-chef Jerry Johansson informerar om webbutbildning för politiker utgiven av 
Svensk vatten och hur Strömstad ligger till 2019 års hållbarhetsindex (HBI). 
Hållbarhetsindex (HBI) är ett verktyg som kommuner kan använda för att utveckla 
verksamheten. 171 kommuner deltog i årets undersökning (2019). 

Va-chef Jerry Johansson informerar om Österröds avloppsreningsverks historik 
samt anledning till ombyggnad och kostnader för projektet enligt powerpoint-
presentation. 

Beslutsunderlag 
2019 års hållbarshetsindex 
Powerpoint-presentation 

Beslutet skickas till 
Akten 
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