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 TN/2018-0001 

TN § 68 Ändring av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Åsa Torstenss0n (C) föreslår att ärende 4 - Strand 1:61 (Strand 1:49) - 
försäljning av del av fastighet utgår enligt sökandens önskemål. 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att ärende 4 - Strand 1:61 (Strand 1:49) - försäljning av del av fastighet utgår enligt 
sökandens önskemål. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2011-0436 

TN § 69 Färjeläget - lägesrapport 

Sammanfattning av ärendet 
Hamnchef Niclas Samuelsson och byggnadschef Anders Johansson informerar om 
aktuell lägesinformation för färjeläget. 
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2016-0235 

TN § 70 Kajanläggning i Myren - lägesrapport 

Sammanfattning av ärendet 
Hamnchef Niclas Samuelsson och byggnadschef Anders Johansson informerar om 
aktuell lägesinformation för kajanläggning i Myren. 
 
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0381 

TN § 71 Strand 1:61 (Strand 1:187) - Försäljning av del 
av fastighet 

Tekniska nämndens beslut 
att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för att förtydliga 
frågeställningen om tomtbildningsfall. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägare till fastigheten Strand 1:187, Karin Eriksen ansökte år 2018-08-01 om att få 
köpa mark. Enligt ansökan önskar sökanden reglera till ett markområde i norra 
delen av fastigheten Strand 1:187 från kommunens fastighet Strand 1:61. 
 
Orsaken till ansökan är för att möjliggöra parkering av bilar på egen fastighet samt 
även inrymma befintlig komplementbyggnad inom egen fastighet. Det skulle 
också enligt sökanden bli en mer naturlig sträckning av gränsen med hänsyn till 
befintliga markförhållanden. 
 
Om kommunen säljer mark är kommunen skyldig att ta ett marknadsenligt pris för 
marken. Det genomsnittliga tomtvärdet i området bedöms vara ca 1 200 kr/kvm. 
När det är fråga om denna typ av tillskottsmark är det ett så kallat marginalvärde 
som är praxis att använda sig av. I detta fall kan det anses skäligt att 
marginalvärdet uppgår till 50% av genomsnittsvärdet med hänsyn tagen till 
områdets storlek samt områdets betydelse för fastigheten Strand 1:187. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson, 
daterad 2018-10-02. 
Ansökan om att få köpa mark, inkommen år 2018-08-01. 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta en överenskommelse om 
fastighetsreglering. Ersättningen ska vara 600 kr/kvm för området som regleras till 
fastigheten Strand 1:187. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) med instämmande av Rolf Rask (S) yrkar att ersättningen ska 
vara 1 200 kr/kvm för området som regleras till fastigheten 1:187. Kommunal 
mark är en offentlig tillgång. Försäljning av kommunal mark får inte ske till 
underpris. Vi motsätter oss inte att ägaren av fastigheten Strand 1:187 ska få 
möjlighet att förvärva önskad mark, men vi hävdar att priset ska uppgå till 1 200 
kr/kvm, vilket motsvarar det genomsnittliga tomtvärdet i området. Vi anser att 
marginalvärdesberäkningen som gjorts, och som innebär att 50% av områdets 
genomsnittliga tomtvärde ska utgöra priset för marken, inte bör tillämpas i detta 
fall. Motiveringen är att vi anser att det aktuella markområdet förädlas och ökar i 
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värde när det överförs till fastigheten Strand 1:187, vilket torde innebära en 
betydande marknadsvärdeökning på fastigheten. Arealen på marken möjliggör 
också för köparen att göra ytterligare tomtbildning. Att försälja marken för 600 
kr/kvm är enligt vår mening under marknadsmässigt pris vilket innebär otillbörligt 
gynnande av enskild. 
 
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska 
förvaltningen för att förtydliga frågeställningen om tomtbildningsfall. 

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

Beslutet skickas till 
Karin Eriksen, Lökholmsvägen 27, 452 91 Strömstad 
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson 
Akten 
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 TN/2014-0356 

TN § 72 Norrkärr 1:50 – Omprövning av beslut fattat 
år 2014-12-16, § 130 

Tekniska nämndens beslut 
att inte ändra gällande beslut om arrendeavgift, fattat år 2014-12-16, § 130. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade följande år 2014-12-16, § 130: ”Att säga upp 
befintligt arrendekontrakt och upprätta nytt arrendekontrakt för ianspråktagen 
yta till en avgift på 30 900 kr/år. Arrendeavgiften ska räknas upp med KPI varje år. 
Nytt arrende gäller från 1 januari år 2016”. 
 
Nedre Seläters Bryggförening har genom skrivelser framfört synpunkter på fattat 
beslut och förvaltningen har ånyo gått igenom ärendet för att utreda om beslutet 
ska ändras i något avseende med dessa av föreningen framförda synpunkter i 
beaktande. 
 
Tekniska nämnden fattade beslut år 2016-05-17 om att bekräfta tidigare taget 
beslut från år 2014-12-16. 
 
Seläters Nedre bryggförening genom Erik Fredriksson har återigen framfört 
yrkande på att kommunen ska ompröva tidigare fattat beslut gällande 
arrendeavgiften, se bifogad skrivelse. Sammanfattningsvis vill föreningen frånsäga 
sig möjligheten att överlåta arrendet mot att man får en halverad arrendeavgift. 
 
I tekniska nämndens riktlinjer för prissättning av arrenden finns en formulering 
som Erik Fredriksson åberopar som skäl för att kommunen ska ompröva 
arrendeavgiften. 
 
Syftet med denna formulering är att en person som under lång tid nyttjat ett 
markområde på kommunens fastighet om möjligt ej ska tvingas sälja pga. att man 
har svag ekonomi. 
 
I tekniska nämndens riktlinjer skiljer man på privat brygga som ägs av någon eller 
några enstaka personer och brygga som ägs och förvaltas av en ekonomisk 
förening. Eftersom tekniska nämnden genom sina riktlinjer anser att det bör vara 
fördelaktigt att göra samordnade lösningar eftersom det är positivt ur 
markhushållningsperspektiv, har man en avgift som bygger på pris/bryggmeter för 
bryggor som ägs och förvaltas av en ekonomisk förening. Om istället bryggan ägs 
av någon eller några enstaka personer har man istället en prissättning som bygger 
på pris/båtplats. Jämför vi dessa två ovan angivna typfall blir arrendenivån ca 
hälften vid användande av principen som bygger på pris/bryggmeter. 
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Tekniska förvaltningen bedömer att undantaget inte är avsett att användas vid 
upplåtelser till föreningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson, 
daterad 2018-10-02. 
Skrivelse från Nedre Seläters Bryggförening, inkommen 2018-05-24. 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att inte ändra gällande beslut om arrendeavgift, fattat år 2014-12-16, § 130. 

Beslutet skickas till 
Erik Fredriksson, Räkstigen 8, 452 90 Strömstad 
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson 
Akten 
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 TN/2018-0382 

TN § 73 Kebal 2:96, Kebal 1:113, Mällby 1:16 
(Strömstad Golfklubb) – Skyddsjakt 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå ansökan om skyddsjakt på Strömstads golfklubbs arrendeområde på 
grund av att området är ett allmänt strövområde samt att ärendet inte bedöms 
som skyddsjakt då det inte anses vara en fara för människors hälsa och miljö. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads golfklubb har ansökt om att få bedriva skydds jakt på rådjur och 
kråkor på det område som arrenderas som golfbana, området omfattar ca 45 ha. 
Orsaken till ansökan är de skador djuren orsakar på banan. 

Tekniska nämnden har två gånger tidigare avslagit ansökan om skyddsjakt på 
detta område, se TN/2013-0232. Första gången avslogs ansökan pga. att området 
är ett allmänt ströv- och rekreationsområde samt andra gången pga. att 
skyddsjakt endast ska bedrivas då det är fara för människors hälsa och miljö, vilket 
det inte bedömdes vara i det fallet. 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att tekniska nämnden avslår ansökan om skyddsjakt på Strömstads golfklubbs 
arrendeområde på grund av att området är ett allmänt strövområde samt att 
ärendet inte bedöms som skyddsjakt då det inte anses vara en fara för människors 
hälsa och miljö. 

Beslutet skickas till 
Strömstad Golfklubb, intendent@stdgk.se 
Mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke 
Akten 
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 TN/2018-0492 

TN § 74 Segelmakaren 4 - Förfrågan om köp eller 
arrende 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå ansökan om köp av del av fastigheten Segelmakaren 3, detta då 
kommunen ej vill avyttra del av fastigheten. 
 
att avslå ansökan om att arrendera ut del av fastigheten, därför att ytan redan är 
utarrenderad till annan arrendator. 

Sammanfattning av ärendet 
Båthuset i Kilen AB, ägare av fastigheten Segelmakaren 3 har ansökt om att få 
köpa alternativt arrendera en bit av kommunens fastighet Segelmakaren 4, se 
bifogad karta. Sökanden vill köpa i första hand och arrendera året runt i andra 
hand. Ändamålet för arrende är båtuppställning och parkeringsplats då sökanden 
är trångbodda på nuvarande fastighet. 

Nämnda yta är redan utarrenderad till annan arrendator för båtuppställning, en 
period av året 1/9- 15/6, arrendet löper dock från år till år. 

Utredning pågår av markområdet av Länsstyrelsen varför det inte är aktuellt att 
avyttra del av fastighet av denna anledning. Då ytan redan är utarrenderad anses 
det inte lämpligt att pröva om denna yta kan arrenderas av annan arrendator. 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att tekniska nämnden avslår ansökan om köp av del av fastigheten Segelmakaren 
3, detta då kommunen ej vill avyttra del av fastigheten. 
 
att tekniska nämnden avslår ansökan om att arrendera ut del av fastigheten, 
därför att ytan redan är utarrenderad till annan arrendator. 

Beslutet skickas till 
Båthuset i Kilen; jonas@skagerrak.se 
Alexandra Lilliebjelke 
Akten 
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 TN/2018-0474 

TN § 75 Remiss - Revidering av policy för 
uteserveringar i Strömstad 

Tekniska nämndens beslut 
att ställa sig bakom miljö- och byggförvaltningens förslag att upphäva policy för 
uteserveringar 

att ställa sig bakom miljö- och byggförvaltningens förslag om riktlinjer för 
uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 
uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal och tekniska nämnden 
bereds nu tillfälle att lämna synpunkter på denna. 
 
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 
februari 2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I 
samband med den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- 
och byggförvaltningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra 
en mer genomgående revidering av dokumentet. 
 
Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är: 
Policy ändras till riktlinje. 
En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar. 
Utformningsmässiga krav sänks. 
Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket trafik. 
Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar. 
Nya exempelritningar och illustrationer. 
Ny layout. 
 
För att möjliggöra en effektivare administration och säkerställa att uteserveringar 
i Strömstad följer gällande lagstiftning samt är tillgängliga och säkra föreslår miljö- 
och byggförvaltningen en förändring av handläggningsprocessen. 
 
Förslaget innebär bland annat att verksamhetsutövaren upprättar avtal med 
tekniska nämnden om att använda kommunal mark, i avtalet förbinder sig 
verksamheten att följa riktlinjer för uteserveringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för uteserveringar 
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15 
Förslag till avtal om markupplåtelse 
Tjänsteskrivelse 2018-09-17 
Tjänsteskrivelse 2018-10-01 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-09  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 
 452 80 Strömstad   

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom miljö- och byggförvaltningens förslag att upphäva policy för 
uteserveringar 

att ställa sig bakom miljö- och byggförvaltningens förslag om riktlinjer för 
uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsen 
Biträdande gatuchef Jeanette Johander 
Akten 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-09  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 
 452 80 Strömstad   

 

 TN/2018-0058 

TN § 76 Svar på medborgarförslag att göra 
schackbräde på Strandpromenaden 

Tekniska nämndens beslut 
att lyfta in förslaget med ett schackbräde på Plagen i det framtida 
utvecklingsarbetet med Plagen, att ansvarig för stadsutveckling för en dialog med 
förslagsställaren samt att medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Rutger Cavalli-Björkman förslår att Strömstad kommun anordnar ett schackbräde 
på den gamla ankarplatsen på Plagen. 
 
Den markstensyta som ersatt ankaret och dess fundament kan bytas ut till vita 
och svarta plattor föreslår Rutger Cavalli-Björkman. 
 
I dagsläget står Strömstads platsvarumärke provisoriskt placerad på den 
föreslagna platsen. 
 
Det pågår ett arbeta att utveckla Plagen och Oscarsplatsen och förslaget att 
placera ett schackbräde på Plagen har lyfts med in i projektet. 
 
När det gäller låsbart skåp för schackpjäser anser tekniska förvaltningen att detta 
kan samordnas i kulturhus Skagerack och dess kultur- och fritidsutskott. 

Beslutsunderlag 
KF § 163 Medborgarförslag-Schackbräde på Strandpromenaden 
Medborgarförslag - Schackbräde På Strandpromenaden 
Tjänsteskrivelse 2018-09-24 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att lyfta in förslaget med ett schackbräde på Plagen i det framtida 
utvecklingsarbetet med Plagen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att lyfta in förslaget med ett schackbräde på 
Plagen i det framtida utvecklingsarbetet med Plagen, att ansvarig för 
stadsutveckling för en dialog med förslagsställaren samt att 
medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag och eget 
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 
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Beslutet skickas till 
Rutger Cavalli-Björkman, Hiertagatan 10, 452 31 Strömstad 
Kommunstyrelsen 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten 
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 TN/2014-0302 

TN § 77 Strömstad 4:4, Slip vid Myrens varv 

Tekniska nämndens beslut 
att delfinansiera reparationen av elmotorn till slipen med 30 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Hyresgästerna sa upp sitt hyreskontrakt i januari i år som då gäller till och med 
2019-12-31. därefter har man angett önskemål om att förhandla om ett nytt 
kontrakt löpandes ett år i taget. 
 
Under våren blev förvaltningschefen kontaktad av hyresgästerna som hyr en 
verkstadslokal om ca 50 m² samt tillgång till fikarum, dusch, toa, 2 
parkeringsplatser och tillgång till båtslip. De meddelade att elmotorn till båtslipen 
hade havererat. 
 
Utifrån tolkning av hyreskontraktet och att kommunen hittills skött underhållet av 
slipen tog förvaltningschefen beslut om att delfinansiera reparationen av 30 000 
kronor. 
 
Eftersom förvaltningen anser att skadan beror på att operatörsinstruktionen inte 
följts ligger huvudansvaret för skadan på hyresgästerna, beloppet accepterades då 
av dom. 
 
Beslutet grundar sig på att vi bedömde underhållet av slipen uppgår till denna 
summa. 
 
Hyresgästerna återkom under juni med besked att den totala 
reparationskostnaden av elmotorn hade ökat från 85 000 kronor till ca 150 -
170 000 kronor och man ville då att kommunen skall ta en större del av 
kostnaderna. 
 
Förvaltningschefen uppmanade då hyresgästerna att inkomma med skrivelse för 
att ta upp detta till Tekniska nämnden för hantering eftersom förvaltningschefen 
anser att detta ligger utanför mandatet att besluta om högre belopp. 
 
Hyresgästerna har inkommit med brev daterat 2018-08-17 med ett förslag till 
uppgörelse för att få den havererade elmotorn reparerad. Brevet bifogas. 
 
Tillsammans med brevet inkom en skrivelse från Strömstadsfiskarnas 
Andelsförening upa där de uttryckte sitt önskemål om att slipen omgående kan 
tas i bruk då deras medlemmar och andra fartygsägare är i stort behov av att 
kunna få upp sina båtar. Skrivelsen bifogas. 
 
Hyresgästerna uppger att reparationen kostar 150-170 000 kronor och de föreslår 
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att kostnaden fördelas 50 % på vardera part, hyresgästerna och kommunen. 
 
Hyresgästernas del ska finansieras med 60 000 kr kontant plus hyreskostnaden för 
maj till augusti (ca 25 000 kr) när slipen inte kunnat användas. 
 
De önskar även återkomma angående hyreskostnaden för tiden fram till våren 
2019 eftersom hela säsongen 2018 tyvärr blivit spolierad på grund av 
elmotorhaveriet. 
 
Utifrån hyresgästernas finansieringsförslag innebär det att kommunen får stå för 
merparten av kostnaden eftersom kommunen inte kommer få någon hyresintäkt 
under en period. 
 
Sedan elmotorhaveriet utnyttjas fortfarande verkstadslokalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-02 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att delfinansiera reparationen av elmotorn till slipen med 30 000 kronor.  

Beslutet skickas till 
Kenneth Severvinsson, Opalvägen 8, 452 37 Strömstad 
Ingvar Segelskär, Korpegatan 24, 452 31 Strömstad 
Strömstadsfiskarnas Andelsförening upa; Lars Flodin 
Förvaltningschef Roland Kindslätt 
Akten 
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 TN/2018-0495 

TN § 78 Översyn av tekniska förvaltningens 
organisation 

Tekniska nämndens beslut 
att ställa sig bakom förvaltningschefens förslag till ny organisation och 
befattningsplan och att den nya organisationen ska gälla från och med den 1 
januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommunfullmäktige har antagit mål och visioner 2030 och utifrån 
detta arbetar tekniska nämnden vidare med att utveckla nämndens egna mål för 
att nå fullmäktiges mål och visioner. 

Strömstad är en tillväxtkommun. Som en konsekvens därav har arbetsuppgifterna 
inom den tekniska förvaltningens uppdragsområde under de senaste åren 
ständigt ökat, och utvecklingsprojekten inom förvaltningens ansvar har vuxit i 
storlek och komplexitet. Organisationen har vuxit utan en samlad struktur och 
styrning. 

Förvaltningschefen efterlyser en mer sammanhållen, effektiv och självspelande 
organisation, för att på ledningsnivå kunna lägga större kraft på strategiskt och 
styrande arbete. 

Åsa Turesson, extern konsult knuten till Mason Management AB, fick uppdraget 
att utföra en genomlysning och ett förslag till ny organisation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-05 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att förvaltningens nya organisation och befattningsplan ska gälla från och med 
den 1 januari 2019. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Åsa Torstensson med instämmande av Ingemar Nordström (L) yrkar 
att nämnden ställer sig bakom förvaltningschefens förslag till ny organisation och 
befattningsplan och att den nya organisationen ska gälla från och med den 1 
januari 2019. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Roland Kindslätt 
Akten 
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 TN/2018-0254 

TN § 79 Revidering av delegationsordning 

Tekniska nämndens beslut 
att beslut å nämndens vägnar enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i fall som är så 
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas delegeras till ordförande i 
nämnden (vice ordförande är ersättare) 
 
att beslut om representation för förtroendevalda delegeras till ordförande i 
nämnden (enligt antagen policy) 
 
att beslut om representation för tjänstemannaorganisationen tas av 
förvaltningschef (enligt antagen policy) 
 
att beslut om att utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför 
domstolar och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag delegeras 
till förvaltningschef 

besluta om att påföra avgift för prövning, handläggning och tillsyn enligt 
kommunens taxa delegeras till handläggaren i ärendet 

att beslut om ansöka om utdömande av vite delegeras till avdelningschef 

att alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämndens delegationsordning 
antagen 2018-06-05 revideras i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
Anledningen till att delegationsordningen behöver revideras är för att några av 
beslutspunkterna under allmänna övergripande ärenden föll bort vid antagandet i 
juli 2018. 
 
Nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 gör det möjligt 
för nämnden att besluta om vilka delegationsbeslut som ska anmälas till 
nämnden. Tekniska förvaltningen bedömer inte att det finns någon anledning att 
inte anmäla alla beslut tillbaka till nämnden då detta kan ske elektroniskt, direkt 
genom ärendehanteringssystemet, vilket ger en rättssäker och effektiv hantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-28  

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att beslut å nämndens vägnar enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i fall som är så 
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas delegeras till ordförande i 
nämnden (vice ordförande är ersättare) 
 
att beslut om representation för förtroendevalda delegeras till ordförande i 
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nämnden (enligt antagen policy) 
 
att beslut om representation för tjänstemannaorganisationen tas av 
förvaltningschef (enligt antagen policy) 
 
att beslut om att utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför 
domstolar och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag delegeras 
till förvaltningschef 

besluta om att påföra avgift för prövning, handläggning och tillsyn enligt 
kommunens taxa delegeras till handläggaren i ärendet 

att beslut om ansöka om utdömande av vite delegeras till avdelningschef 

att alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Roland Kindslätt 
Akten 
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 TN/2017-0312 

TN § 80 Bokslutsuppföljning 2018-09-30 - information 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Charlotta Björkman redogör för delårsbokslut januari-september 2018 
för skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet enligt ekonomisk rapport. 

Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen. 
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 TN/2018-0197 

TN § 81 Budget 2019 - information 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Charlotta Björkman och förvaltningschef Roland Kindslätt informerar 
om Budgetberedningens förslag till föredelning av budgetramarna för 2019. 
 
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0001 

TN § 82 Anteckningar vid presidiesammanträden 

Tekniska nämndens beslut 
att uppdra till förvaltningschef Roland Kindslätt att studera de juridiska formerna 
för hantering av anteckningar vid presidiesammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningschef 
Roland Kindslätt att studera de juridiska formerna för hantering av anteckningar 
vid presidiesammanträden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Roland Kindslätt 
Akten 
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 TN/2018-0001 

TN § 83 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delegationsärenden enligt bilagorna A-B: 
 
A. Delegationsärenden - Gatuavdelningen, parkeringstillstånd 
B. Delegationsärenden - Mark- och exploateringsavdelningen 

Beslutet skickas till 
Akten 
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