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Karin Mellberg Jansson, HR chef, § 35, deltar digitalt på distans
Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet, § 36, deltar
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2021-0039

TN § 26

Ändring av föredragningslistan

Tekniska nämndens beslut

att lägga till följande ärende till föredragningslistan: Ny toalett vid Kärleksudden omfördelning av investeringsmedel.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Ulf Gustafsson (S) föreslår att lägga till följande ärende till
föredragningslistan: Ny toalett vid Kärleksudden - omfördelning av
investeringsmedel.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2020-0540

TN § 27

Sjöledningsentreprenad - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

För det pågående projektet med att stärka upp kommunens avloppsledningsnät
ges en lägesrapport till Tekniska nämnden.
Projektstatus
Bojar pumpstation har tagits i drift, den gamla stationen rivs och marken ska
återställas runtomkring.
Sumpen till den nya pumpstationen på Skeppsbron är på plats och
ledningsarbeten pågår. Efter påsk kommer husdelarna och i slutet på maj kommer
stationen att tas i drift.
Rymning av berghål på Österröd fortgår. Det första hålet har gått bra och v.10
påbörjas andra hålet. Allt borrningsarbete beräknas vara slutfört i början på april.
Alla landfästen för sjöledningar är nu på plats och sänkning av sjöledningar pågår
för fullt. Hittills är det lagt ca 1300m Ø280 från Öddö-borrningen och alla tre
ledningarna ca 600m från Hålkedals-borrningen. V.11 börjar montage av
fixeringspålarna i Hålkedalskilen och indrag av ledningar i skyddsrören genom
kajen vid Skeppsbron. Därefter läggs ledningen från Skeppsbron, förbi hamnarna
och ner till Hålkedalskilen.
Projektekonomi
Så här ser projektets ekonomi ut i nuläget.
Period
Tidigare år
Januari -21
Februari
Mars
April
Maj
Juni-Juli
Upparbetat:

Kostnad
Betalplan
Notering
62 700 000
62 700 000 Projektering, tillstånd, entreprenad mm
12 924 797
13 000 000 Bergborrning, ledningssvetsning mm
10 482 457
10 500 000 Hammarborrning, sjöförläggning, ledn.svets. mm
--- --- --14 500 000 (varav 2Mkr riskfördelning)
--- --- --14 500 000 (varav 2Mkr riskfördelning)
--- --- --11 500 000 (varav 0,65Mkr riskfördelning)
--- --- --7 850 000
86 107 254 134 550 000

Tidplan
Mars:
• Bergborrning på Österröd fortsätter
• Förläggning av sjöledningar med vikter fortsätter

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

•
•
•
April:
•
•
•
•

Byggnation pumpstation Skeppsbron fortsätter
Byggnation lyftpumpstation Österröd startar
Markförberedelser pumpstation Öddö startar
Borrföretaget avetablerar
Förläggning av sjöledningar med vikter fortsätter
Pålning i Hålkedalskilen börjar
Byggnation pumpstation Skeppsbron startar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Information projektstatus 2021 mars

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2021-0146

TN § 28

Kosterlänken - information

Tekniska nämndens beslut

att notera informationen samt
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över finansiering av verksamheten
på grund av minskade intäkter och ökade kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Kortläsningssystemet är gammalt och behöver uppdateras med nya
kortläsningsenheter, kort och dator.
Ett tillbud har anmälts.
Det finns en risk att någon eller något hamnar i vattnet om det går att kalla på
färjan när grinden på färjan är öppen.
Risken åtgärdas genom att man inte ska kunna kalla på färjan om grinden till
färjan är öppen. För att minimera driftstörningar ska det monteras en lampa som
tänds om man lämnar färjan med öppen grind. Jobbet beställdes i november men
är tyvärr ännu inte utfört
Ekonomi
Kosterlänken
2018

2019

2020

2021

Årsavg

171 000

373 000

337 000

Biljetter

360 000

554 000

183 000

Intäkter

531 000

927 000

520 000

0

Budget

600 000

800 000

930 000

850 000

Kostnad

2 800 000

1 161 000

1 259 000

Budget

1 164 000

1 012 000

1 255 000

1 280 000

Resultat

-2 269 000

-234 000

-739 000

0

Budget

-564 000

-212 000

-325 000

-430 000

Årsavgifter är årskort som från och med 2019 kostar 400 kr/stk.
Biljetter är 15 kr/person och 15 kr/ fordon.
Största kostnaderna under år 2020 var
•
•

Justerandes signatur

Bemanningen under högsäsong ca 400 000 kr
Drift- och underhållsavtal ca 564 000 kr.

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (29)
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-01

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen samt

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över finansiering av verksamheten
på grund av minskade intäkter och ökade kostnader.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2020-0498

TN § 29

Riktlinjer för inköp av fastigheter

Tekniska nämndens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter efter revidering enligt
Morgan Gustafssons yrkande

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av en motion som behandlade att kommunen bör ha bättre
underlag vid köp av fastigheter, så att beslutsfattare ges möjlighet att få en
helhetsbild av den totala kostnaden som ett fastighetsköp kan medföra, beslutade
kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för köp
av fastigheter för hela kommunkoncernen, 2019-06-18, KF § 167,
dnr: KS/2016-0173.
Kommundirektören delegerade framtagandet av riktlinjer till tekniska
förvaltningen hösten 2020. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till
riktlinjer för köp av fastigheter, se bilaga. Då de kommunala bolagen, AB
Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler även kommer att omfattas av
riktlinjerna, har förslaget även förankrats med dem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-24
Riktlinjer för köp av fastigheter

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter.

Förslag till beslut under sammanträdet

Morgan Gustafsson (SD) yrkar att följande utgår under 4.1 Besiktning "Om
kommunen vid besiktningstillfället skulle inneha specialistkompetens internt
avseende besiktning och nyttjar denna kompetens ska detta motiveras vid varje
enskilt ärende."

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Strömstadsbyggen AB
Strömstadslokaler AB
Akten

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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TN/2021-0031

TN § 30

Mällby 1:16 - förfrågan om köp av del av
(Mällby 1:39)

Tekniska nämndens beslut

att avslå förfrågan om köp av del av Mällby 1:16, med hänvisning till framtida
planläggning av Mällby 1:16 (Mällbyhöjd).

Sammanfattning av ärendet

Kent Olsson, ägaren till Mällby 1:39 har inkommit med en förfrågan om att köpa
ca 1000 kvm av den intilliggande kommunala fastigheten Mällby 1:16 för egen
byggnation på orange område nedan, samt ca 1000 kvm för exploatering för
bostadsändamål på grönmarkerat område, se nedan.

Kommunen planerar att detaljplanelägga stora delar av Mällby 1:16 för bostäder,
se ungefärlig utbredning nedan, och kommer att genomföra utredningar inför
planläggning.

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Inom de närmsta 1-2 åren kommer utredningsarbete pågå för att se hur området
kan bebyggas utan påverkan på hasselsnok och sandödla. Då det i nuläget inte är
känt hur bebyggelseområdet kommer att utformas är även framtida sträckningar
för vägar och gång- och cykelvägar oklara och tekniska förvaltningen ser därför att
det i nuläget är olämpligt att sälja mark inom och i angränsande det blivande
bebyggelseområdet. Tekniska förvaltningen föreslår därför avslag till förfrågan om
köp av del av Mällby 1:16.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-10
Översiktskarta
Ansökan

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå förfrågan om köp av del av Mällby 1:16, med hänvisning till framtida
planläggning av Mällby 1:16 (Mällbyhöjd).

Beslutet skickas till

Kent Olsson; kent@ifbab.se
Akten

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2021-0098

TN § 31

Kebal 2:96 – förfrågan om köp av mark för
bostadsändamål

Tekniska nämndens beslut

att avslå ansökan om försäljning av del av Kebal 2:96 för bostadsändamål med
hänvisning till att området används till närrekreation.

Sammanfattning av ärendet

En förfrågan har inkommit från Patric Hansson om förvärv av del av Kebal 2:96 för
bostadsändamål. Sökanden avser att använda området för egen byggnation för
bostadsändamål samt exploatering till tomter av övrig mark. Området ifråga är ca
5700 kvm, se nedan.
Översiktskarta

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Område enligt ansökan

Område 5 i kartan nedan, som berör området i ansökan, valdes bort efter
samrådsskedet som möjligt nytt bebyggelseområde i fördjupad översiktsplan för
Strömstad och Skee.

Det valdes bort då det har höga naturvärden på grund av förekommande av
livsmiljöer för hasselsnok. Området används också till närrekreation.
Ett utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för användning av mark och vatten i
Seläter och Kebal visar intentionerna för området; ”de höga natur- och
närrekreationsvärdena motiverar att strukturen bevaras och de obebyggda
naturområdena bibehålls som en del av den kvalitativa boendemiljön liksom en

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

värdefull del av den gröna infrastrukturen.” Fördjupad översiktsplan för Strömstad
och Skee förväntas antas den 25 mars i år.
Tekniska förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att, en försäljning av del av
Kebal 2:96 för bebyggelse enligt inkommen ansökan, är olämplig främst då det
inte är utpekat som framtida bebyggelseområde i fördjupad översiktsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-22
Ansökan

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå ansökan om försäljning av del av Kebal 2:96 för bostadsändamål med
hänvisning till att området används till närrekreation.

Beslutet skickas till

Patric Hansson; patric@hanssonsmc.se
Akten

Justerandes signatur
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TN/2020-0608

TN § 32

Korsnäs 2:90 - ansökan om köp av kommunal
mark

Tekniska nämndens beslut

att avslå ansökan om försäljning av fastigheten Korsnäs 2:90 till Zbigniew Uggla,
då fastigheten bedöms vara betydelsefull att behålla för kommunen på grund av
höga naturvärden, samt att området kan komma att inrättas som naturreservat.

Sammanfattning av ärendet

Zbigniew Uggla, ägaren till Korsnäs 2:77, har ansökt om förvärv av den
intilliggande kommunala fastigheten Korsnäs 2:90 på Tjärnö, se bilagd karta.
Fastigheten är ca 7 ha.
Sökanden bedriver musselodling i vattenområdet i närheten av Korsnäs 2:90.
Sökanden vill främst förvärva Korsnäs 2:90 för att bättre kunna bedriva
verksamheten då innehavet av fastigheten ger rätt till vattenområdet tillhörande
fastigheten.
Förvaltningen bedömer det som sannolikt att musselodlingen inte är belägen i
vattenområdet tillhörande Korsnäs 2:90. För att göra en helt korrekt bedömning
av fastighetens vattenområde krävs dock att gränsens sträckning i vattnet klargörs
genom en fastighetsbestämning.
Arrendatorn har som förslag att flytta ned odlingen söderut, till vattenområdet på
Korsnäs 2:90 om ett förvärv blir möjligt. Det är däremot inte säkert att den ryms
inom fastighetens vattenområde.
Sökanden vill i första hand förvärva hela fastigheten och i andra hand förvärva del
av fastigheten, se förslag på köp av del av fastighet nedan.

Justerandes signatur
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Sökanden arrenderar ca 2,5 ha av Korsnäs 2:90 för bete, samt ca 300 kvm för
byggnad och förvaring för verksamheten. Till sökandens fastighet Korsnäs 2:77
tillhör också ett servitut för två stycken bryggor och en sjöbod på Korsnäs
2:90. Rättigheterna är markerade i kartan nedan.

En rekommendation enligt fördjupad översiktsplan södra kustområdet, är att
kommunen i framtiden bör bilda reservat för att skydda de höga naturvärdena i
området.
Förvaltningens bedömning är att kommunen inte bör försälja Korsnäs 2:90 utifrån
vad fördjupad översiktsplan södra kustområdet rekommenderar angående
reservatsbildning, samt att en privatisering av strandområdet kan bli följden om
man säljer fastigheten då sökanden innehar ett flertal byggnader vid
strandområdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-08
Ansökan
Karta över Korsnäs 2:90

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå ansökan om försäljning av fastigheten Korsnäs 2:90 till Zbigniew Uggla,
då fastigheten bedöms vara betydelsefull att behålla för kommunen på grund av
höga naturvärden, samt att området kan komma att inrättas som naturreservat.

Justerandes signatur
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Beslutet skickas till

Zbigniew Uggla; zbyszekuggla46@gmail.com
Akten
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TN/2009-0283

TN § 33

Hålkedalen 1:7 (detaljplan 1486-P147) –
Yrkande om ändrad sträckning av
gatubelysning

Tekniska nämndens beslut

att exploatören medges bygga gatubelysningen i delvis ändrad sträckning enligt
framfört yrkande, samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta
tilläggsavtal till gällande exploateringsavtal rörande justerad sträckning av
gatubelysning.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheterna Hålkedalen 1:6 och 1:7 berörs av detaljplan 1486P147. Ursprungligt exploateringsavtal (daterat 2013-09-16) tecknades mellan
Strömstads kommun och Stift Svenska Ort, Björn Levin, Peter Levin, Lena
Zimmermann och Lars Karlsson.
År 2020-09-25 överläts fastigheterna Hålkedalen 1:5, 1:6 och 1:7.
Köpare av fastigheterna (Anna Sjöberg, Martin Sjöberg, Britta Brycke och Daniel
Brycke) har i samband med köpet övertagit rollen som avtalspart i gällande
exploateringsavtal tillhörande detaljplanen, 1486-P147, samt ställt ny bankgaranti
i enlighet med exploateringsavtalet.
Enligt exploateringsavtalet ska exploatören anlägga gatubelysning längs samtliga
vägar inom planområdet. Daniel Brycke, företrädare för exploatören, önskar
belysa grönmarkerad sträckning utanför planområdet istället för den
rödmarkerade sträckningen inom planområdet, se bifogad kartskiss.
Övriga vägar inom planområdet ska fortsatt belysas enligt krav på gatubelysning i
exploateringsavtal.
Orsaken till att exploatören önskar ändra sträckningen vilken ska belysas är för att
exploatören i samråd med företrädare från angränsande område (Hålkedalen
ga:2) anser att det är viktigare att belysa den sträcka som främst kommer
användas av områdets oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) istället för
att belysa den väg till området som huvudsakligen kommer användas av bilister.
Tekniska förvaltningen ser inget hinder mot att tekniska nämnden medger
exploatören att bygga gatubelysningen i delvis ändrad sträckning enligt yrkande,
förutsatt att tilläggsavtal upprättas för att reglera detta mellan berörda parter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-18
Kartskiss – Förslag på annan sträckning för gatubelysning, inkommen 2021-01-04

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att exploatören medges bygga gatubelysningen i delvis ändrad sträckning enligt
framfört yrkande, samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta
tilläggsavtal till gällande exploateringsavtal rörande justerad sträckning av
gatubelysning.

Beslutet skickas till

daniel.brycke@gmail.com
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2019-0375

TN § 34

Detaljplan Rossö 2:16 m.fl. Exploateringsavtal

Tekniska nämndens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal
avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Sammanfattning av ärendet

Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl.
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.
Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett
levande lokalsamhälle.
Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till
exploateringsavtal med tillhörande bilagor.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.
Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning.
Exploatören har ställt säkerhet till kommunen i form av en deposition om
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal
avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämnden
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2021-0039

TN § 35

Heltid som norm – information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

HR chef Karin Mellberg Jansson informerar om förslag att införa heltid som norm i
samtliga kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag

Heltid som norm - presentation

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2021-0049

TN § 36

Ombyggnad av vägskäl
Ringvägen/Prästängsvägen - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstad kommun antog i januari 2020 ny detaljplan för kv Montören m fl
(Västra Prästängen). Detaljplanen förutsätter att vägskälet Ringvägen /
Prästängsvägen ska byggas om för att förbättra trafikflödet och göra vägskälet
säkrare. Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att
kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark.
I exploateringsavtal och med tillhörande medfinansieringsavtal regleras att
kommunen tillsammans med Trafikverket ansvarar för ombyggnad av vägskälet
Prästängsvägen/Ringvägen. Trafikverket ansvar för ombyggnad av sin del av
Ringvägen och kommunen ansvar för sin del av Prästängsvägen.
Projektet omfattar bland annat:
•
•
•
•
•
•

Ett kombinerat högersvängfält utmed Prästängsvägen östra sida och
Ringvägens södra sida.
Ett vilplan för trafik som ska svänga ut på Ringvägen från Prästängsvägen
så att dagens start i uppförsbacke elimineras.
En breddning av Prästängsvägen mot Limmaren 2.
Ett vänstersvängfält för trafik som kommer från Drivnäsvägen och som
ska svänga in på Limmaren 2.
En gångpassage för oskyddade trafikanter över Ringvägen.
Två nya busshållplatser längs Ringvägen.

Exploateringsavtalet regler den ekonomiska finansieringen av ombyggnaden.
Exploatören Frykvalla Förvaltning AB bekostar 70 % av projektkostnaden och de
resterande 30% bekostas av kommunen. Kommunen har avsatt medel för sin
andel i investeringsbudgeten för 2021.
Projektet beräknas starta i början av april 2021 och ska vara klart för
slutbesiktning i slutet av juni 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-29

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2021-0097

TN § 37

Remiss - Strategi Agenda 2030

Tekniska nämndens beslut

att i yttrande ange att tekniska nämnden avser att fokusera på de mål som går att
hänföra till tekniska nämndens verksamhetsområde samt
att det i avsnitt, Strategi 1 Helhet och prioritering tydligare bör framgå att den
ekonomiska aspekten ska tas i beaktande, att det är viktigt att säkerställa att
åtgärder kan finansieras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till
strategi för Agenda 2030. Strategin beskriver hur Strömstads kommun ska bidra
till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-26
Följebrev remiss Strategi Agenda 2030
Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun för remiss

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att i yttrande ange att tekniska nämnden avser att fokusera på de mål som går att
hänföra till tekniska nämndens verksamhetsområde samt
att avsnitt, Strategi 1 Helhet och prioritering tydligare bör framgå att den
ekonomiska aspekten ska tas i beaktande, att det är viktigt att säkerställa att
åtgärder kan finansieras.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar en redaktionell ändring av att-satsen till
följande:
att i yttrande ange att tekniska nämnden avser att fokusera på de mål som går att
hänföra till tekniska nämndens verksamhetsområde samt att det i avsnitt, Strategi
1 Helhet och prioritering tydligare bör framgå att den ekonomiska aspekten ska
tas i beaktande, att det är viktigt att säkerställa att åtgärder kan finansieras.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, folkhälsostrateg, terese.lomgard@stromstad.se
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2020-0217

TN § 38

Ekonomisk uppföljning februari

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens preliminära resultat per februari 2021 för den
skattefinansierade verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med
3,2 mnkr. Budgetavvikelserna finns främst inom teknisk nämnd och förvaltning,
exploateringsverksamhet drift, gatuverksamheten och hamnverksamheten. Det
råder dock stor osäkerhet på intäktssidan framför allt inom hamn – och
gatuverksamhet på grund av rådande pandemiläge och fortsatt stängd gräns mot
Norge. Diskussion om rådande ekonomisk osäkerhet har skett med
kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen på grund av pandemin.
Tekniska nämndens preliminära resultat per februari 2021 för den
taxefinansierade verksamheten visar ett underskott i förhållande till budget med 0,4 på mnkr. Avvikelsen finns inom samtliga verksamheter. Även taxekollektiven
påverkas negativt av rådande pandemiläge som framför allt får påverka på
intäktssidan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-09, controller Charlotta Björkman
Ekonomisk uppföljning februari

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2020-0480

TN § 39

Grundläggande granskning 2020

Tekniska nämndens beslut

att anta tekniska förvaltningens svar och överlämna det till kommunens revisorer
och kommunstyrelsen som svar på revisionsrapport Grundläggande granskning
2020 samt
att tekniska nämnden anser att det är anmärkningsvärt att revisionen stämmer av
måluppfyllelsen efter delårsrapporten i augusti när målen avser helår.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommuns externa revisorer EY har genomfört en grundläggande
granskning av nämnderna i kommunen på uppdrag av kommunens
förtroendevalda revisorer. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag
för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet
med kommunallagen och God revisionssed.
Efter genomförd granskning inom tekniska nämndens verksamhet gör EY följande
bedömning:
att tekniska nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med den vision samt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Dock
noteras att nämnden uppvisar låg måluppfyllelse vid delårsbokslutet per augusti
2020.
Tekniska nämndens svar: Per utgången av 2020 har nämnden ökat sin
måluppfyllelse där ett mål är uppfyllt, ett mål i hög grad uppfyllt och övriga fyra
mål delvis uppfyllda. Målstyrningsmodellen inför budget 2021 är omarbetad där
nämnden antar etappmål med tillhörande aktiviteter.
att tekniska nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering. Nämnden har endast delvis trots prognos av underskott inte har
fattat beslut om åtgärder i enlighet med styrmodellen.
Tekniska nämndens svar: Nämnden har haft kontinuerlig dialog med
kommunstyrelsens arbetsutskott om rådande situation på grund av pandemin och
haft förståelse för detta enligt protokoll delårsrapport augusti 2020 TN § 100,
2020-10-06. Nämnden har tagit del av månadsrapportering inklusive prognoser
under hela 2020 för att kunna följa den ekonomiska utvecklingen. I övrigt har
nämnden uppmanat samtliga verksamheter att se över sina kostnadsramar under
2020 för besparingar.
att tekniska nämnden delvis säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen
visar att nämnden under 2020 enligt protokoll inte antagit en internkontrollplan.
Tekniska nämndens svar: Det framgår av tekniska nämndens protokoll 2020-0225, § 12, att tekniska nämndens beslut är att anta förslag till internkontrollplan
2020.
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-08, controller Charlotta Björkman
Slutrapport Strömstads kommun - Grundläggande granskning 2020
Följebrev – revisionens grundläggande granskning

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att anta tekniska förvaltningens svar och överlämna det till kommunens revisorer
och kommunstyrelsen som svar på revisionsrapport Grundläggande granskning
2020.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att tekniska nämnden beslutar att tekniska
nämnden anser att det är anmärkningsvärt att revisionen stämmer av
måluppfyllelsen efter delårsrapporten i augusti när målen avser helår.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2021-0191

TN § 40

Ny toalett vid Kärleksudden - omfördelning
av investeringsmedel

Tekniska nämndens beslut

att godkänna en omfördelning av 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721
Förskönande åtgärder Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid
Kärleksudden.
att föreslå kommunstyrelsen besluta om omfördelning av 1 000 000 kr från
investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder Plagen till nytt
investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit medborgarförslag och önskemål om att det behövs en toalett
för allmänheten i området vid Kärleksudden.
Lekplatsen vid Kärleksudden har under år 2020 utökats med ett ytterligare antal
lekutrustningar och i år kommer det även att byggas en ny skatepark, så behovet
har ökat av att ha en toalett i området.
Tekniska nämnden svarade 2019-12-09 följande:
”Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och rekommenderar att
man tar förslaget i beaktande när man planerar åtgärder i området. En
bekvämlighetsinrättning är en kostsam investering som bör utredas i samband
med övrig planering av området”.
I antagen budget av kommunfullmäktige för 2021 ligger det i plan för
investeringar 2022 investeringsmedel för toalett i området vid Kärleksudden.
Den exakta placeringen för toaletten kommer att beslutas i tekniska nämnden om
medel beviljas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-18 Ny toalett Kärleksudden omfördelning av medel

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta

att godkänna en omfördelning av 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721
Förskönande åtgärder Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid
Kärleksudden.
att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om omfördelning av 1
000 000 kr från investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder Plagen till nytt
investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

TN/2021-0052

TN § 41

Delegations- och anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut

att lägga ärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen:
TN/2021-0109 Delegationsbeslut avseende överenskommelse av flytt av del av
samfälld väg Kile S:7
TN/2020-0702 Delegationsbeslut avseende upplåtelse av starkströmsledning
belastande Bräcke 1:25
TN/2021-0138 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare
TN/2021-0143 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare
TN/2020-0639 Upphandling av ramavtal - hydraulisk utrustning
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - avslag torgplats
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - avslag torgplats
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Hans Green
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Surinder pal nagra
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Boris Nilsson
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Mohammad Ashiq
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Rabbia Ashiq
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Susanne Agnemar
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Tove Karlgren
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Peter Aljafari
TN/2020-0525 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats Muhammad Rumaan

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00

