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 TN/2018-0001 

TN § 55 Ändring av föredragningslistan 

Tekniska nämndens beslut 
att ärende 9 - Kebal 2:96, Kebal 1:113, Mällby 1:16 (Strömstad Golfklubb) – 
Skyddsjakt - utgår samt att lägga till ärende Strömstad 4:4, Slip vid Myrens varv - 
information till föredragningslistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Åsa Torstensson (C) föreslår att ärende 9 - Kebal 2:96, Kebal 1:113, 
Mällby 1:16 (Strömstad Golfklubb) – Skyddsjakt - utgår och att lägga till 
ärende Strömstad 4:4, Slip vid Myrens varv - information till föredragningslistan. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2011-0436 

TN § 56 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/2018-0005 

TN § 57 Sommaren 2018 - information 

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningscheferna Niclas Samuelsson, Eiton Ohlsson, Jerry Johansson, Conny 
Hansson och biträdande gatuchef Jeanette Johander lämnar en kort rapport från 
respektive avdelning. 
 
Jerry Johansson informerar om pågående om- och tillbyggnad av Österröds 
avloppsreningsverk. 
 
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande gatuchef Jeanette Johander, 2018-09-03 

Beslutet skickas till 
Akten 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-09-11  
   
    
 

    

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/2018-0205 

TN § 58 Statlig medfinansiering till GC-belysning 
Ånneröd – Seläter camping 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuavdelningen har ansökt om statlig medfinansiering för belysning utmed gång- 
och cykelvägen mellan cirkulationsplatsen vid Ånneröd och Seläters camping.  
Åtgärden syftar till att öka tryggheten för cyklister och övriga oskyddade 
trafikanter. 272 500 kr, 50 % av den totala beräknade kostnaden är beviljad. 
Projektet startar under hösten 2018. Slutredovisningsdatum för projektet är 
 2019-11-15. 
 
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande gatuchef Jeanette Johander, 2018-09-03 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2015-0101 

TN § 59 Omfördelning av investeringsmedel för gång- 
och cykleväg utmed Myrängsvägen 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att omfördela investeringsmedel avsatta för 
belysning GC Drivnäs Hålkedalen till nyanläggning av gång- och cykelväg utmed 
Myrängsvägen. 

Sammanfattning av ärendet 
2015 ansökte gatuavdelningen om statlig medfinansiering för nyanläggning av 
gång- och cykelväg utmed del av Myrängsvägen för att säkra gång- och 
cykeltrafiken på vägsträckan. 

675 000 kr, 50 % av den totala beräknade kostnaden, beviljades till 2017. 
Gatuavdelningen hade inte möjlighet att genomföra åtgärden under 2017 och har 
fått de beviljade medlen flyttade till 2018. 

Då förhandlingar fortfarande pågår med Trafikverket angående belysning utmed 
gång- och cykelvägen mellan Drivnäsvägen och cirkulationsplatsen i Hålkedalen 
vill vi omfördela investeringsmedlen, 600 000kr, från detta projekt 
(projektnummer 80418) till, nyanläggning av gång-och cykelväg på Myrängsvägen 
(projektnummer 81918). 

Beslutsunderlag 
Beslut om statlig medfinansiering till miljö-, trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på 
kommunalt vägnät i Västra Götaland år 2017, TRV2016/2841, 2015-06-21, Håkan 
Wennerström 
Beslut om statlig medfinansiering för åtgärden Säkring GC-trafik Myrängsvägen, 
Strömstads kommun, TRV2015/34549, 2017-10-06, Inger Ranheim 
Ansökan om statlig medfinansiering (stadsbidrag) till miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2016-2018 – Säkring av 
gång- och cykeltrafik på Myrängsvägen, 2015-04-22, Conny Hansson 
Tjänsteskrivelse Omfördelning av investeringsmedel för gång- och cykelväg utmed 
Myrängsvägen, 2018-09-03, Jeanette Johander 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att omfördela investeringsmedel avsatta för 
belysning GC Drivnäs Hålkedalen till nyanläggning av gång- och cykelväg utmed 
Myrängsvägen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Biträdande gatuchef Jeanette Johander 
Akten 
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 TN/2018-0055 

TN § 60 Yttrande avseende motion - Ta bort 
busshållplatsen vid Nedre bron, Södra 
Hamngatan 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gustafsson m.fl (SD) har inkommit med en motion där de anger att; 
Busshållplatsen vid Nedre bron är olämpligt placerad. I dess nuvarande läge med 
en korsning och tre övergångsställen med stor gångtrafik, kan komplicerade 
situationer uppstå. 
 
Busshållplatsen saknar existensberättigande då det bara några meter bort finns 
busshållplatser med stora bussfickor, samt bättre och säkrare förhållanden för 
resenärer. Det är ingen tvekan om att hållplatsen verkar som en stoppkloss för 
trafiken in till centrum. Detta påverkar trafiken speciellt under sommarmånaderna 
då P-bussen stannar där frekvent. Detta skapar onödig tomgångskörning, 
köbildning och bidrar negativt på trafikflödet genom centrum. 
 
Då kommunen arbetar med centrumplanen så torde detta ligga i linje med 
ambitionen att skapa ett bättre flöde genom stadskärnan. 

Att: Strömstads kommun, i dialog med Västtrafik verkar för att ta bort 
busshållplatsen vid Nedre bron på Södra Hamngatan. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen yttrar sig i frågan om 
möjligheten att ta bort busshållplatsen. Kommunens utvecklingsavdelning är 
ansvarig för kollektivtrafiken varpå de för dialog med Västtrafik. Tekniska 
förvaltningen yttrar sig i egenskap av förvaltare av allmän plats. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna 2017-10-02 
Sammanträdesprotokoll KF §117, 2017-10-12, Dnr: KS/2017-0564 
Yttrande avseende Motion - Ta bort busshållplatsen vid Nedre bron, Södra 
Hamngatan, 2018-09-03, biträdande gatuchef Jeanette Johander 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Inget att erinra. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att nämnden föreslår kommunstyrelsen att 
bifalla motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Biträdande gatuchef Jeanette Johander 
Akten 
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 TN/2016-0045 

TN § 61 Omdisponering av trafikmiljö - utvärdering - 
information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. Testperioden fortgår enligt nu gällande utformning 
samt att ärendet återkommer, efter att tekniska förvaltningen gjort ytterligare 
utvärdering, vid nästkommande teknisk nämnd. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ordförande Åsa Torstensson (C) får följande anteckning till protokollet: 
Det har i 2018 års valrörelse uppkommit en mycket infekterad diskussion mellan 
olika partiföreträdare om huruvida tekniska förvaltningen informerat att det 
krävdes, av trafiksäkerhetsskäl förändringar av testets tänkta lösning, för att 
trafikomläggning i centrala Strömstad skulle bedömas vara trafiksäker för de 
oskyddade trafikanterna. Tekniska nämndens presidie har så här långt inte arbetat 
med att föra några presidieanteckningar. Därför vill undertecknad härmed 
bekräfta att jag som ledamot i presidiet under aktuellt presidiemöte 2018-04-24 
erhöll information från ansvarig tjänsteman om dennes bedömningar och krav på 
förändringar. Ingen diskussion uppkom vid detta tillfälle. Vid tekniska nämndens 
ordinarie sammanträde 2018-06-05 var ärendet åter till behandling och tekniska 
nämnden beslöt att utvärdering av trafiken i centrum ska ske efter sommaren. 
 
Kent Hansson (S) får följande anteckning till protokollet: 
Socialdemokraterna vill tillföra till protokollet att den muntliga information som 
gavs i presidiet i april månad enligt vår mening var: - att arbetet med att 
genomföra förändringarna i centrum förbi torget i enlighet med tidigare tagna 
beslut försenats p.g.a den långa vintern och sena våren - att skyltningen av 
cykelbanan inte skulle göras eftersom man ville se hur flödet av gång- och 
cykeltrafikanter fungerade utan skyltar - att utvärderingen av försöket skulle 
skjutas till efter sommaren. 

Det som skedde var att omdisponeringarna i centrum gjordes på ett sätt som är 
att betrakta som permanenta. Det råder oenighet mellan majoritet och opposition 
om vad som muntligen informerades om i presidiet eftersom åtgärderna 
permanentades. Vi ställer oss frågande till varför informationen om en permanent 
förändring av omdisponeringen av trafikmiljön förbi torget inte fördes vidare till 
tekniska nämnden. Det är också vår bestämda uppfattning att ordföranden skulle 
ha tagit upp ärendet i tekniska nämnden för nytt beslut då de åtgärder som 
genomfördes strider mot tidigare tagna beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuchef Conny Hansson informerar enligt tjänsteskrivelse 2018-09-03. Inför 
sommaren kunde testperioden av omdisponeringen av gatumiljön på Södra 
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Hamngatan förbi torget starta. Vintern med långvarig tjäle är en av de orsaker 
som försenade starten. 

Tekniska förvaltningens gatuavdelning presenterade för tekniska nämndens 
presidium, 2018-04-24, att man kunde konstatera att de provisoriska lösningarna 
som man planerat utmed sträckan inte skulle gå att genomföra. En mer 
permanent lösning behövdes för att säkerställa en fungerande på-och avstigning 
för bussresenärer och att oskyddad trafik skulle hållas skild från körbanan. 

Omdisponeringen bestod bland annat i att ta del av körfältet i anspråk för att 
möjliggöra för dubbelriktad cykelbana genom att spika kantsten och asfaltera. 
Gatans bredd minskades därmed till ett körfält. Bussfickan i sträckans västra del 
samt på-och avstigningsplatsen i sträckans östra del förlängdes. 

Under sommaren har vi kunnat observera både för- och nackdelar med 
omdisponeringen av trafikmiljön förbi torget. Dessa iakttagelser tar vi med i den 
samlade utvärderingen som ska genomföras i höst. Utvärderingen kommer att 
ligga till grund för hur vi går vidare med omdisponeringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, gatuchef Conny Hansson, 2018-09-03 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0059 

TN § 62 Medborgarförslag om placering av byst av 
Emilie Flygare Carlén 

Tekniska nämndens beslut 
att bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Mailis Cavalli-Björkman och Rolf Lindqvist har inkommit med ett 
medborgarförslag där de anger att Emilie Flygare-Carlén är en historiskt 
betydelsefull kvinna och de önskar väcka frågan om bysten av Emilie Flygare-
Carlén är rätt placerad. 

Under försommaren 2018 flyttade tekniska förvaltningen bysten av Emilie Flygare 
Carlén från Emilieparken till framsidan av kulturhuset Skagerack. Beslut om flytt 
av bysten togs enligt förslag från kultur- och fritidsutskottet. Samråd har skett 
mellan utskottet, representanter från familjen, förslagsställarna samt gatuchef 
Conny Hansson. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2017-11-13, Mailis Cavalli-Björkman och Rolf Lindqvist 
Sammanträdesprotokoll KF 2017-11-23, Medborgarförslag – placering av byst av 
Emilie Flygare Carlén 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-30 Medborgarförslag – placering av byst 
av Emilie Flygare Carlén 
Tjänsteskrivelse Placering av byst av Emilie Flygare Carlén, 2018-09-04, biträdande 
gatuchef Jeanette Johander 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Bysten av Emilie Flygare Carlén är flyttad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att nämnden bifaller medborgarförslaget. 

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

Beslutet skickas till 
Mailis Cavalli-Björkman; m.cavalli-bjorkman@hotmail.com 
Rolf Lindqvist; rl.lindqvist@telia.com 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Biträdande gatuchef Jeanette Johander 
Akten 
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 TN/2017-0021 

TN § 63 Rossö Uppegården 2:224 - Upplåtelse av 
bostadsarrende 

Tekniska nämndens beslut 
att bekräfta Tekniska nämndens beslut från år 2017-01-24 §6 att: ”upprätta nytt 
bostadsarrendekontrakt för stugorna. Arrendetiden ska vara 5 år och därefter 
förlängning med 5 år i sänder om ej uppsägning sker senast 1 år innan avtalstidens 
slut. Ny arrendeavgift ska vara 40 000 kr/år. Arrendeavgiften ska räknas upp med 
KPI varje år. Nytt arrende gäller från 10 oktober 2018.” 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade år 2017-01-24 §6 att: ”upprätta nytt 
bostadsarrendekontrakt för stugorna. Arrendetiden ska vara 5 år och därefter 
förlängning med 5 år i sänder om ej uppsägning sker senast 1 år innan avtalstidens 
slut. Ny arrendeavgift ska vara 40 000 kr/år. Arrendeavgiften ska räknas upp med 
KPI varje år. Nytt arrende gäller från 10 oktober 2018.” 
 
År 2017-02-17 tecknade kommunen och RTP (Riksförbundet för trafik och 
polioskadade) nytt arrendekontrakt med ovan beslutade villkor. 
 
År 2018-05-24 inkom RTP genom dess ordförande Tord Hansson med en skrivelse 
där man framför ett yrkande om att kommunen ska ompröva arrendeavgiften 
pga. att RTP anser att avgiften inte är skälig. 
 
Möte hölls med företrädare från RTP och tekniska nämndens presidie den 14 juni 
år 2018. Mötet hölls med syfte att ge företrädare från RTP tillfälle att framföra 
sina synpunkter på varför man tycker att arrendeavgiften är oskälig, vilket man 
också beskrivit i sin skrivelse inkommen år 2018-05-24. Mötet genomfördes på 
initiativ av Tord Hansson, ordförande för RTP. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson, 
daterad 2018-09-03 
Skrivelse från RTP genom dess ordförande Tord Hansson, inkommen 2018-05-24 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1: Att riva upp Tekniska nämndens beslut från år 2017-01-24 §6 att: 
”upprätta nytt bostadsarrendekontrakt för stugorna. Arrendetiden ska vara 5 år 
och därefter förlängning med 5 år i sänder om ej uppsägning sker senast 1 år 
innan avtalstidens slut. Ny arrendeavgift ska vara 40 000 kr/år. Arrendeavgiften 
ska räknas upp med KPI varje år. Nytt arrende gäller från 10 oktober 2018.” Och 
återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för vidare utredning. 
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Alternativ 2: Att bekräfta Tekniska nämndens beslut från år 2017-01-24 §6 att: 
”upprätta nytt bostadsarrendekontrakt för stugorna. Arrendetiden ska vara 5 år 
och därefter förlängning med 5 år i sänder om ej uppsägning sker senast 1 år 
innan avtalstidens slut. Ny arrendeavgift ska vara 40 000 kr/år. Arrendeavgiften 
ska räknas upp med KPI varje år. Nytt arrende gäller från 10 oktober 2018.” 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ingemar Nordström (L) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med alternativ 2. 

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

Beslutet skickas till 
Tord Hansson Ordförande för RTP; tord.hansson@telia.com 
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson 
Akten 
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 TN/2017-0312 

TN § 64 Delårsbokslut 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna förslag till kvartalsrapport 31 augusti 2018 för den 
skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har upprättat förslag till delårsrapport 31 augusti 2018 i 
enlighet med kommunens övergripande principer för verksamhets- och 
ekonomistyrning. 

Nämndens resultat per 31 augusti 2018 för den skattefinansierade verksamheten 
visar ett överskott i förhållande till budget med 3,9 mnkr. Det positiva resultat kan 
främst förklaras av att hamnverksamheten visar ett överskott med 3,8 mnkr. 
Dessutom visar skogsverksamheten ett överskott med 0,5 mnkr som avser 
intäkter för avverkning av skog. 

Prognosen på årsbasis för den skattefinansierade verksamheten bedöms redovisa 
ett överskott med 2,2 mnkr i förhållande till budget. Dock finns en viss osäkerhet i 
prognosen då överskottet delvis är beroende på externa intäkter. Prognosen visar 
ett underskott inom gatuverksamheten med 1,5 mnkr för ökade kostnader för 
vägunderhåll och renovering av linfärjan Kosterlänken samt inom verksamheten 
allmän renhållning för ökade städkostnader. Detta kompenseras av högre intäkter 
inom hamnverksamheten, den allmänna markreserven (här ingår skogsvårds-
verksamheten och mark- och exploateringsverksamheten) samt allmän platsmark. 

Nämndens resultat per 31 mars 2018 för den taxefinansierade verksamheten visar 
ett överskott med 8,2 mnkr. I detta ligger bland annat en medveten budgeterad 
taxehöjning för VA-verksamheten på 5 % som ger ett överskott på 10,7 mnkr på 
helår samt att Avfallsverksamheten uppvisar ett överskott med 2,1 mnkr för 
perioden. 

Prognosen på årsbasis för den taxefinansierade verksamheten bedöms redovisa 
ett överskott med 1,5 mnkr i förhållande till budget. Överskottet är hänförligt till 
Avfallsverksamheten och förklaras av tidigare års taxejusteringar inför införandet 
av matavfallsinsamling i kommunen samt fortsatt ökade intäkter för hantering av 
verksamhets avfall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-10 
Tekniska nämndens delårsrapport, 31 augusti 2018 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna förslag till kvartalsrapport 31 augusti 2018 för den 
skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Controller Charlotta Björkman 
Akten 
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 TN/2018-0197 

TN § 65 Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022 

Tekniska nämndens beslut 
att efter revidering godkänna upprättade förslag till Mål och budget 2019 samt 
plan 2020-2022. 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till Mål och budget 2019 samt plan 
2020-2022 för Skattefinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverksamheten, 
Avfallsverksamheten samt Fjärrvärmeverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022, Tekniska nämnden 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-04 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna upprättade förslag till Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022. 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att parkeringstaxan förtydligas med 
*Gratistimme, 1/10-31/3, taxa påbörjas timme två. 
 
Kent Hansson (S) yrkar att inte minska kostnaderna med 200 000 kronor för 
skötseln av kommunens grönytor samt att omförhandling av arrendeavtal med 
100 000 kronor höjs till 300 000 kronor. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Controller Charlotta Björkman 
Akten 
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 TN/2018-0001 

TN § 66 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

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

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2014-0302 

TN § 67 Strömstad 4:4, Slip vid Myrens varv - 
information 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Roland Kindslätt informerar om inkomna skrivelser med 
anledning av reparation av slipen vid Myrens varv. 
 
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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