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Ersättare  
  
Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 
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 TN/2021-0566 

TN § 2 Hamnavtal Ångbåtskajen (Västtrafik) 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det pågår ett elektrifieringsarbete för kostertrafiken.  

Entreprenören har ett fartyg på varv för uppgradering till eldrift.  

Västtrafik har inlett arbetet med att få till en laddstation på kajen. Laddstationen 
kräver ett nätverkshus, ett transformatorhus och en laddgalge. 

Placering av nätverkshus och transformatorhus: 

 
 

Båda husen ligger på kommunal mark. Förvaltningen håller på att upprätta 
erforderliga markupplåtelseavtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-28 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2021-0692 

TN § 3 Bastekärr 1:18 - Förfrågan om att erhålla 
markanvisningsavtal för industriradhus på del 
av Bastekärr industriområde 

Tekniska nämndens beslut 
att se positivt på att erbjuda BraLokaler AB ett framtida markanvisningsavtal för 
en tidsperiod på 12 månader samt 

att ärendet kommer att tas upp igen innan sommaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fått en förfrågan från BraLokaler AB rörande att erhålla 
markanvisningsavtal för del av Bastekärr industriområde med en areal om 
ca 10 000 kvm för att BraLokaler AB ska ges möjlighet att utveckla sitt projekt för 
industriradhus. 

BraLokaler AB anser att de bygger kostnadseffektiva och flexibla industriradhus 
med fokus på miljön. Lokalerna möjliggör att den mindre samt medelstora 
företagaren får utrymme både ekonomiskt och platsmässigt att växa i sin egen 
takt. Flexibiliteten med konceptet och konstruktionen möjliggör att det går att 
öppna upp mellan lokalerna allt eftersom behov uppstår.  

BraLokaler AB beskriver att konceptet har blivit mycket populärt på flera delar i 
Sverige. I ett liknande projekt i Falkenberg har de sett en mångfald av olika bolag 
som etablerat sig i lokalerna.  

BraLokaler AB har kännedom om att en annan aktör nyligen tecknat 
markanvisningsavtal för liknande ändamål med kommunen, för ett markområde 
på Bastekärr industriområde. BraLokaler AB vill därför poängtera att de ser sin 
planerade satsning som en komplettering till pågående projekt snarare än en 
konkurrent. BraLokaler AB beskriver att de kommer erbjuda betydligt större 
lokaler än vad som är fallet i pågående projekt och således rikta sig till en annan 
målgrupp.  

BraLokaler AB har framfört att de önskar en markanvisning för en tidsperiod på 12 
månader, för att ta fram bygglovshandlingar samt genomföra projektering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-12-17.  
Ansökan om att erhålla markanvisningsavtal inklusive tillhörande bilagor.  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda BraLokaler AB ett 
markanvisningsavtal för en tidsperiod på 12 månader. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) yrkar att tekniska nämnden ser positivt på att 
erbjuda BraLokaler AB ett framtida markanvisningsavtal för en tidsperiod på 12 
månader samt att ärendet kommer att tas upp igen innan sommaren. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och tekniska nämndens 
arbetsutskotts förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Emil Björling, emilbjorling@hotmail.com 
Akten  
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 TN/2021-0353 

TN § 4 Strömstad 4:16 (Lokstallet) – Upplåtelse av 
anläggningsarrende för ny personalbyggnad 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda Strömstadlokaler ett 
anläggningsarrendekontrakt för ny personalbyggnad. Arrendetiden ska vara 1 år 
och därefter förlängning med ett år i sänder om uppsägning inte sker senast 1 år 
innan arrendetidens slut. Arrendeavgiften ska för det första arrendeåret vara  
4 500 kr och därefter årligen regleras enligt KPI. Det indirekta besittningsskyddet 
ska avtalas bort. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens arbetsutskott fattade beslut om att återremittera ärendet till 
tekniska förvaltningen den 30 november 2021 för att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till nytt anläggningsarrende för endast ny 
personalbyggnad/komplementbyggnad, se bifogat beslut TNau § 161. 

Tekniska förvaltningen har därefter varit i kontakt med företrädare för 
Strömstadslokaler som meddelat att ny personalbyggnad är planerad att ersätta 
befintlig personalbyggnad och avses uppföras på samma plats och med samma 
areal som befintlig (ca 50 kvm), se bilaga KA1.  

Tekniska förvaltningen anser att en skälig arrendeavgift är 90 kr/BTA och föreslår 
att arrendeavgiften för ny personalbyggnad ska vara 4 500 kr/år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-12-10.  
Kartbilaga KA1, daterad 2021-12-10. 
Beslut fattat av tekniska nämndens arbetsutskott den 30 november 2021.  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda Strömstadlokaler ett 
anläggningsarrendekontrakt för ny personalbyggnad. Arrendetiden ska vara 1 år 
och därefter förlängning med ett år i sänder om uppsägning inte sker senast 1 år 
innan arrendetidens slut. Arrendeavgiften ska för det första arrendeåret vara  
4 500 kr och därefter årligen regleras enligt KPI. Det indirekta besittningsskyddet 
ska avtalas bort. 

Beslutet skickas till 
Gary Lyckell, gary@stromstadslokaler.se 
Akten  
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 TN/2020-0559 

TN § 5 Medborgarförslag om gång- och cykelväg 
mellan Ånneröd - Hällestrand 

Tekniska nämndens beslut 
att uppdra till tekniska förvaltningen att föra en dialog med Trafikverket då den 
aktuella sträckan ligger inom deras ansvarsområde och ingår i Cykelplan för 
Strömstads kommun Del 2, sträckor där Trafikverket är väghållare 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat samt 

att nämnden får en återrapportering av läget innan sommaren 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Monica Odell har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår 
Strömstads kommunfullmäktige  

att omgående projektera och starta en byggnation av gång - och cykelväg mellan 
Ånneröd och Hällestrand. 

att som alternativ till väg 1034 undersöka möjligheten att rusta den gamla 
körvägen som en gång användes från Hällestrand mot Ånneröds skola.  

Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att bereda och besluta i 
ärendet. Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Väg 1034 är Trafikverkets väg.  

Marken som hänvisas till i den alternativa cykelvägen, ägs av privatpersoner. 
Gatuavdelningen har okulärt besiktat förslaget på dragning av ny gång och 
cykelväg. På stora delar som omnämns i medborgarförslaget är det helt igenväxt. 
På några av delarna går den rakt igenom sumpmark. Med röjning, dikning, 
underarbete, och slitlager (grus), så uppskattar vi kostnaden till någonstans 
mellan 10-15 miljoner för 2,5km G/C väg. 

Wikon AB projekterade eventuell gc väg för Ånneröd-Hällestrand daterad 
2015-01-09 när FÖP Norra togs fram och deras kalkyl visade på 13,2 miljoner och 
det för en sträckning längs befintlig statlig väg. 

Sträckan Hällestrand – Ånneröd omnämns i cykelplan del 2 (Trafikverket), och 
utgör diskussionsunderlag när vi träffar Trafikverket angående våra önskemål om 
gång och cykelbaneutbyggnader i vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag gc väg Hällestrand, 2021-11-16, Gatuchef 
Conny Hansson  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 KF § 99  
Medborgarförslag ang Gång - och cykelväg, Ånneröd – Hällestrand, 2020-03-02 
Monica Odell inkl. komplettering och kartskiss 
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att uppdra till tekniska förvaltningen att föra en dialog med Trafikverket då den 
aktuella sträckan ligger inom deras ansvarsområde och ingår i Cykelplan för 
Strömstads kommun Del 2, sträckor där Trafikverket är väghållare samt 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Förslagsställare Monica Odell utvecklar medborgarförslaget under sammanträdet. 

Elin Douglasson (C) med instämmande av Tore Lomgård (C) och Patric Larsson (M) 
yrkar att ändra första att-satsen till följande: 

att ställa sig positiva till medborgarförslaget och uppdra till tekniska förvaltningen 
att föra en dialog med Trafikverket då den aktuella sträckan ligger inom deras 
ansvarsområde och ingår i Cykelplan för Strömstads kommun Del 2, sträckor där 
Trafikverket är väghållare samt 

att nämnden får en återrapportering av läget innan sommaren 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
Elin Douglassons första att-sats och finner att tekniska nämnden beslutar i 
enlighet med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Elin Douglassons andra att-sats och 
finner att tekniska nämnden bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Monica Odell, odellmonica@hotmail.com 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende 
Akten  
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 TN/2020-0504 

TN § 6 Motion om ny väg till Beatebergsgården från 
Liberalerna 

Tekniska nämndens beslut 
att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion där det önskas att kommunfullmäktige 
ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny väg mellan gamla E6 och 
Beatebergsgården.  

Följande formulering anges: 

En väg mellan Beatebergsgården och gamla E6 skulle avlasta gatorna runt 
bostadsområden och skola. Den nya vägen skulle öka tryggheten för boende i 
Skee. 

Samtidigt skulle det bli både tidsbesparing och en miljövinst, då avståndet minskar 
väsentligt. Mindre avgaser och snabbare kommunikation för ambulans, personal, 
besökande och varuleveranser till Beatebergsgården skulle uppnås. 

Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med förvaltaren på Strömstadsbyggen 
som är positivt ställd till ny väg till Beatebergsgården. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna daterad 
2021-11-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 2020-08-26 §198 
Kommunfullmäktigebeslut daterad 2020-06-16 §68 
Motion från Liberalerna daterad 2020-05-25 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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 TN/2018-0057 

TN § 7 Cykelplan, svar på remisser 

Tekniska nämndens beslut 
att anta tekniska förvaltningens svar på inkomna remissyttranden på den 
framtagna Cykelplanen 

att anse ansvarsfrågan av cykelplanen utredd då ansvarsområdet omfattas i 
reglementet för tekniska nämnden vilket innebär att det ligger på tekniska 
nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningens gatuavdelning fick 2018 i uppdrag av tekniska nämnden 
att ta fram en cykelplan för Strömstads kommun. 

Folkhälsorådet har delfinansierat uppdraget med 50 %. 

Cykelplanen är ett dokument som ska underlätta övergången till fossiloberoende 
kommun 2030. 

Cykelplanen ska förbättra cyklandet inom kommunen och möjliggöra cyklande 
över kommungränser.  

Tekniska nämnden beslutade 2021-06-22 att återremittera ärendet till tekniska 
förvaltningen för remiss till samtliga partier, polismyndigheten, räddningstjänsten, 
barn- och utbildningsnämnden och kommunens Översiktsplanerare för yttrande. 

Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Räddningstjänsten, Barn- och 
utbildningsnämnden, Polismyndigheten och kommunens Översiktsplanerare har 
inkommit med remissvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse cykelplan, svar på remisser upprättad av gatuchef Conny Hansson 
2021-12-16 
Remissyttrande från Miljöpartiet de gröna 
Remissyttrande från Centerpartiet 
Remissyttrande från Räddningstjänsten 
Remissyttrande från Barn- och utbildningsnämnden 
Remissyttrande från kommunens översiktplanerare 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta tekniska förvaltningens svar på inkomna remissyttranden på den 
framtagna Cykelplanen 

att anse ansvarsfrågan av cykelplanen utredd då ansvarsområdet omfattas i 
reglementet för tekniska nämnden vilket innebär att det ligger på tekniska 
nämnden. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende 
Akten  
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 TN/2021-0868 

TN § 8 Remiss reviderat reglemente för intern 
styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar 

Tekniska nämndens beslut 
att i yttrandet ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till 
reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar 

att besvara remissen enligt nedanstående yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden, övriga nämnder och bolagsstyrelser har enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-11-24 §236 beretts möjlighet att 
yttra sig avseende kommunledningsförvaltningen förslag till reviderat reglemente 
för intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar. Efter beaktande av 
remissvar tas sedan ett slutligt förslag fram. Beslut fattas av kommunstyrelsen 
som ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags 
verksamhet.  

I gällande tillämpningsanvisningar ska internkontrollplan för innevarande år antas 
senast under januari månad. För att ge nämnderna tid till att analysera resultatet 
av föregående års interna kontroll innan beslut om ny internkontrollplan fattas 
beslutade kommunstyrelsen 2021-04-14 att en översyn ska genomföras som 
möjliggör för nämnderna att fatta beslut om internkontrollplanen senast under 
mars månad innevarande år (KS § 65).  

I översynen har kommunledningsförvaltningen kommit fram de 
rekommendationer som framgår av förslaget och som bland annat innebär att 
nämnder och bolag bör anta en internkontrollplan för kommande år senast i 
december månad. 

Yttrande 
Tekniska nämnden ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till 
reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar. 

Kommunledningsförvaltningens förslag är att tillämpningsanvisningarna 
uppdateras till att nämnder och bolag bör anta en internkontrollplan för 
kommande år senast i december månad.  

Nämnden instämmer med de fördelar som tidigareläggandet av antagandet av 
internkontrollplan medför. Dels för att den riskanalys som ska ligga till grund för 
internkontrollplanen bör genomföras i samband med förvaltningens arbete med 
verksamhetsplanering och verksamhetsplanen ska antas under december månad 
för att få genomslag i verksamheten det kommande verksamhetsåret. Dels för att 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-01-25  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

tiden för att genomföra den interna kontrollen förkortas om nämndbeslut om 
internkontrollplan sker först i mars månad. 

Övriga ändringar som föreslås i gällande reglemente och tillämpningsanvisningar 
avser uppdaterade hänvisningar till kommunallagen samt uppdateringar av 
begrepp i internkontrollplanen och därtill hörande mallar. Nämnden ställer sig 
bakom dessa ändringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-20 
Protokoll 2021-11-24, KSau § 236  
Reviderat reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 
Reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll 
i Strömstads kommun 
Reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun – med spårade 
ändringar 
Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll i 
Strömstads kommun – med spårade ändringar 
Protokoll 2021-04-14, KS § 65 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att i yttrandet ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till 
reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar 

att besvara remissen enligt nedanstående yttrande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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 TN/2022-0001 

TN § 9 Överföring av investeringsmedel 2021-2022 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 31,5 mnkr förs över till 2022 som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget. 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 4,6 mnkr förs över till 2022 som tilläggsbudget 
till 2022 års investeringsbudget.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till överföring av investeringsmedel 
för pågående projekt 2021 till 2022 den för skattefinansierad verksamhet, vatten- 
och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. 

Överföring investeringsmedel pågående projekt 2021-2022: 

Belopp (mnkr) Skatt VA Avfall 

Investeringar 31,5 2,9 1,7 

Skatt    VA 

- Havsnära stråkcentrum  - VA Flöghult 

- Lekplatser     - Projektering Lilla Åseröd, Bojar/Lökholmen 

- Resecentrum  

- Reinvest gångbroar Strömsån 

- Generella invest Pilen 5 

- Toalett Kärleksudden 

- Ångbåtskajen 

- Stationskajen 

- Starekilens småbåtshamn 

- Ombyggnad verkstad Österröd 

- Utbyggnad Rossö hamn  

Avfall 

- Införande matavfall 

- Om/nybyggnad ÅVC 

- Behållare matavfallsinsamling 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
Överföring investeringsmedel 2021-2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 34,4 mnkr förs över till 2022 som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget. 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 4,6 mnkr förs över till 2022 som tilläggsbudget 
till 2022 års investeringsbudget.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Förvaltningschef Roland Kindslätt redovisar reviderad tjänsteskrivelse med förslag 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 31,5 mnkr förs över till 2022 som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Redovisningsansvarig Diana Johansson 
Akten  
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 TN/2022-0053 

TN § 10 Delegations- och anmälningsärenden  

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen: 

TN/2021-0874 Fakturering anslutningsavgift Va Magistern 5 
TN/2021-0489 Kile 2:22 Beviljad dricksvattenanslutning 
TN/2019-0320 Brevik 1:24 Beviljad vatten och spillavloppsanslutning 
TN/2019-0602 Kile 1:58 Beviljad dricksvattenanslutning 
TN/2021-0880 Kile 1:121 Beviljad vatten och spillavloppsanslutning 
TN/2021-0767 Utförd direktupphandling bryggbommar 
TN/2021-0898 Yttrande gällande transportdispens - Modul för covidtest 
2021-12-20 
TN/2021-0889 Strömstad 4:16 (Hålkedalen) – Godkännande av överlåtelse av 
lägenhetsarrende för brygga 
TN/2021-0905 Remissvar till polisen ang Penninginsamling, inom Strömstads 
kommun 
TN/2021-0926 Remissvar till polisen - Gatuavdelningen tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig plats enligt ordningslagen Uppställning av container i 
samband med textilinsamling. 
TN/2021-0905 Remissvar till polisen ang Penninginsamling, inom Strömstads 
kommun 
TN/2021-0927 Remissvar till polisen ang Uppställning av fordon, ett lite bord och 
ev. parasoll Oscarplatsen 
TN/2022-0011 Remissvar till polisen -Byggetablering, Karlsgatan 46 Strömstad, 
2022-01-05--2022-12-31 
TN/2021-0874 Justerad fakturering anslutningsavgift Va Magistern 5 
TN/2022-0037 Remissvar till polisen - Yttrandet avser ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen Byggställning, Surbrunnsgatan 1 Strömstad, 2022-01-09-- 
2022-06-19 
TN/2022-0047 Besvarad remiss - beslut om transportdispens 
TN/2022-0051 Besvarad remiss - beslut om transportdispens 

Tekniska nämndens ordförande: 
TN/2021-0575 Yttrande i mål 13389-21 Kile 2:95, Filjestad 

Beslutet skickas till 
Akten 
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