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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Ulf Gustafsson (S), ordförande 

Patric Larsson (M), 1:e vice ordförande 
Morgan Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Uno Nilsson (S) 
Tore Lomgård (C) 

Tjänstgörande ersättare Linda Nordin (FI), för Andreas Nikkinen (MP) 

Övriga närvarande 
Ersättare Hans Ahlgren (S) 

Nils Erik Faulhaber (KD) 
Kerstin Eriksson (V) 
John Johansson (SD) 
Claes Nabrink (L) 

Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 
Jessica Corneliusson, kommunledningskontoret, § 1 
Martin Axelsson, HR-avdelningen, § 1 
Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet, deltar digitalt 
på distans, §§ 2-7 
Niclas Samuelsson, hamnchef, deltar digitalt på distans, §§ 2-4 
Ulrik Johansson, gatutekniker, deltar digitalt på distans, §§ 5-7 
Charlotta Björkman, controller, deltar digitalt på distans, §§ 8-9 
Lars Strandberg, renhållningschef, deltar digitalt på distans, § 8 
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare, deltar digitalt på distans, 
§§ 10-12 
Karin Andersén, administratör 
Ulla Hedlund, sekreterare  
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TN § 1 Serviceinformation till förtroendevalda 
Ärende: TN/2023-0015 

Sammanfattning av ärendet 
Jessica Corneliusson, kommunledningskontoret, Martin Axelsson, HR-avdelningen, 
Karin Andersén, tekniska förvaltningen och nämndsekreterare Ulla Hedlund 
informerar om 

• Intranätet 
• Användarhjälp – e-post och outlookgrupper 
• Kallelser och protokoll 
• Digital signering av protokoll 
• Arvoden och ersättning 
• Intyg från arbetsgivare om inkomst av tjänst 
• Förlorad arbetsinkomst 
• Utbildningar och It-utrustning 
• Reglemente Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 2 Renovering Stationskajen - information 
Ärende: TN/2022-0070 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen samt 

att tekniska nämnden konstaterar att ärendet hittills är korrekt hanterat av 
tekniska förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om dialog med Pråmen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-29 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att notera informationen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att tekniska nämnden konstaterar att ärendet 
hittills är korrekt hanterat av tekniska förvaltningen. 

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

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 3 Kosterlänken - information 
Ärende: TN/2022-0911 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Renoveringsarbetet med linfärjan är planerat att utföras från och med 23 januari 
till och med 24 mars 2023. 

Tidigt 2022 uppdagades det att bryggpromenaden på sydsidan var i akut behov av 
omfattande renovering. För att minimera tiden för driftstopp bestämdes tidigt att 
dela upp arbetet i två etapper. Den första etappen med uppförande av en ny 
bärande konstruktion var mer akut och den utfördes våren 2022 med 
linfärjeförbindelsen öppen. För att minimera tiden för driftstopp planerades den 
andra etappen, med ny överbyggnad, till tiden då linfärjan tas upp, besiktigas och 
målas. Upptagande, besiktning och målning har länge varit planerat att ske under 
två månader med start någon gång under januari 2023. Motsvarande 
underhållsarbete utfördes 2018 med driftstopp under cirka två månader. När 
arbetsutrustningen är på plats ska förvaltningen passa på att uppföra ett 
väderskydd på sydsidan. 

Vid uppförande av överbyggnaden kommer det inte vara möjligt att ha 
linfärjeförbindelsen öppen då arbetet utförs över hela bryggpromenadens bredd 
och själva linfärjan är inte på plats. Om det är görligt och även om arbetet inte är 
helt klara kommer linfärjan öppnas för trafik så snabbt som möjligt. 

Den 22 december 2022 gick det ut information till alla som prenumererar på 
Kosterlänkens driftsinformation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 4 Hamnavdelningen - information 
Ärende: TN/2023-0015 

Sammanfattning av ärendet 
Hamnchef Niclas Samuelsson informerar om hamnavdelningens 
verksamhetsområde. 

7 medarbetare, utgår från Myren. Gör mycket i egen regi. Bl a Strandpromenaden, 
Kosterlänken och bryggrenoveringar. 
 
Ansvarar för 
Hamnar 
• Färjeläget 
• Handelshamnen (Norra Hamnen och Myren) 
• Fiskepiren 
• Småbåtshamnar (Rossö, Stare, Hålkedalen, Myren, Kebal och Bojar), drygt 1700 
platser 
• Båtplatskö (ca 800 varav 80 önskar byte) 
• Gästhamnen 
• Farleder (inom hamnområdet) 
 
Linfärjor 
• Kosterlänken 
• Bojan 
 
Badplatser 
• Furholmen 
• Hålkedalen 
• Skurveskär 
• Seläter 
• Styrsö 
 
Handelshamn 
Västtrafik håller på med elektrifiering 
Gamla godskajen på Torskholmen är dålig, renovering ska upphandlas. 
 
Fiskehamn 
Ska utredas, gammal betong. 
 
Småbåtshamnar 
Fortlöpande renovering/utbyte av bryggor 
 
Gästhamn 
Vajerbyte på vågbrytaren vid Skurveskär. 
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Badplatser 
Bastu till Styrsö, finns beviljat bygglov 
Ny kioskfacilitet till Seläter 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) tackar för informationen. 
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TN § 5 Medborgarförslag om att göra om området 
vid Myrängsvägen till en äng för att främja 
den biologiska mångfalden 

Ärende: TN/2022-0255 

Tekniska nämndens beslut 
att anse medborgarförslaget besvarat gällande förslag om att man på planen 
mellan järnvägen och början av Myrängsvägen, tar bort de hårdgjorda ytorna och 
målet samt vidtar åtgärder för att göra detta till en stor äng med hänvisning till att 
förvaltningen redan påbörjat etablering av vildäng i området samt att det i planen 
för detta även ingår att ta bort de hårdgjorda ytorna och avlägsna målet. 

Sammanfattning av ärendet 
Brita Fagerberg har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att man 
på planen mellan järnvägen och början av Myrängsvägen, tar bort de hårdgjorda 
ytorna och målet samt vidtar åtgärder för att göra detta till en stor äng. Detta för 
att främja livet för bin och andra insekter och för att öka den biologiska 
mångfalden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-24 att remittera medborgarförslaget till 
tekniska nämnden för beredning och beslut och att delegation ges till tekniska 
nämnden att besluta i ärendet. 

Gatuchefen har haft dialog med förslagsställaren som informerats om planerna 
för området.  

Förvaltningen sådde vildängsblommor på en del av området mellan järnvägen och 
början av Myrängsvägen 2021. I samband med sådden etablerades även ytor för 
vildbin. Våren 2022 stödsåddes området och man kompletterade platsen med 
insektshotell och informationsskyltar. Efter besiktningen som genomfördes 
sommaren 2022 kunde man konstatera att resultatet inte blivit som önskat, 
vildängsblommorna växte inte som planerat och ytorna för bina hade börjat växa 
igen. Förvaltningen har rådgjort med Länsstyrelsen om hur man bäst utvecklar 
vildängsområden. 

Förvaltningen planerar att under 2023 utveckla vildängsområdet i enlighet med 
Länsstyrelsens råd och ta bort de hårdgjorda ytorna på platsen samt avlägsna 
målet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-13 
Protokoll KF §21 2022-03-24  
Medborgarförslag  

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att anse medborgarförslaget besvarat gällande förslag om att man på planen 
mellan järnvägen och början av Myrängsvägen, tar bort de hårdgjorda ytorna och 
målet samt vidtar åtgärder för att göra detta till en stor äng med hänvisning till att 
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förvaltningen redan påbörjat etablering av vildäng i området samt att det i planen 
för detta även ingår att ta bort de hårdgjorda ytorna och avlägsna målet. 

Beslutet skickas till 
Brita Fagerberg, britaf16@gmail.com 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende 
Akten 
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TN § 6 Motion om att möjliggöra för laddning av 
elbilar via lyktstolpar från Centerpartiet 

Ärende: TN/2022-0256 

Tekniska nämndens beslut 
att yttra sig med förslag att avslå motionen om att snarast möjliggöra för laddning 
av elbilar via kommunens lyktstolpar i centrum då befintlig 
gatubelysningsanläggning inte är anpassad för laddning av elbilar samt att 
kommunen på annat sätt möjliggör för laddning av elfordon i centrum. 

att yttra sig med förslag att avslå motionen om att i nästa steg även utanför 
centrum skapa laddmöjligheter i lyktstolpar. Till exempel i Skee utanför Lionshov 
och skola då befintlig gatubelysningsanläggning inte är anpassad för laddning av 
elbilar. 

Beslutsmotivering 
Motionen föreslås avslås med motiveringen att kostnaderna för de åtgärder som 
behövs för att möjliggöra laddning via lyktstolpar bedöms för höga i relation till 
den effekt och de miljövinster som åtgärderna skulle ge. Dessutom är kommunen 
på annat sätt, framgångsrikt delaktig i att göra det möjligt för laddning av elfordon 
på strategiska platser. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om att möjliggöra för laddning av elbilar via lyktstolpar har inkommit från 
Centerpartiet. Frågan är utredd av miljöstrateg, gatuchef och gatutekniker som 
tillsammans rådgjort med experter på området. 

Att ladda elbil via lyktstolpar i Strömstads centrum och i Skee är i dag inte möjligt 
via befintlig gatubelysningsanläggning. För att kunna ladda behövs en 
uppgradering av anläggningen vilket innebär stora investeringar. 
Belysningscentralen behöver bytas, effekten uppgraderas och elkablar behöver 
bytas ut och man behöver ändra från skymningsrelä till konstantström. 

En sådan uppgradering skulle också innebära att de planer och det arbete som 
förvaltningen gör i dag avseende gatubelysningen måste läggas om. I dag arbetar 
förvaltningen för att sänka effekten i anläggningen motsatt till vad som behövs 
om man ska kunna ladda elfordon vi lyktstolparna. Syftet med sänkningen av 
effekten är att spara energi något som görs möjligt nu när gatuarmaturerna byts 
från högtrycksnatrium till led. 

Kommunen är på andra sätt delaktig i att möjliggöra laddning av elfordon på 
strategiska platser. Det gör kommunen framgångsrikt idag genom att möjliggöra 
upplåtelse av mark för laddentreprenörer att etablera laddplatser. Kommunen är 
för tillfället väl försedda och fler är på gång. Tesla är etablerade på Strömsvattnets 
långtidsparkering, Vattenfall finns på Torskholmen och under 2023 kommer Nima 
att etablera sig på Skeppsbroplatsen och vid Oslovägen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
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Protokoll 2022-03-24, KF §31 
Motion från Tore Lomgård och Andreas Hansson 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att yttra sig med förslag att avslå motionen om att snarast möjliggöra för laddning 
av elbilar via kommunens lyktstolpar i centrum då befintlig 
gatubelysningsanläggning inte är anpassad för laddning av elbilar samt att 
kommunen på annat sätt möjliggör för laddning av elfordon i centrum. 

att yttra sig med förslag att avslå motionen om att i nästa steg även utanför 
centrum skapa laddmöjligheter i lyktstolpar. Till exempel i Skee utanför Lionshov 
och skola då befintlig gatubelysningsanläggning inte är anpassad för laddning av 
elbilar. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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TN § 7 Stadsmiljöavtalet 
Ärende: TN/2023-0004 

Tekniska nämndens beslut 
att söka statligt stöd för byggnation av en ny Hjälpebro över Strömsån. 

Sammanfattning av ärendet 
Statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Stadsmiljöavtal. 

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så 
kallat stadsmiljöavtal. Stöd kan ges till kommuner och landsting för åtgärder som 
främjar hållbara stadsmiljöer och skapar förutsättningar för att en ökad andel 
persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik samt hållbara 
godstransportlösningar.  

Då finns det möjlighet att delfinansiera projekt med 50% av investeringar. För att 
få beviljat stöd ställs krav på en motprestation. 

Strömstad kommun avser att söka statligt stöd för innevarande ansökningsperiod 
och sista dag för att lämna in ansökan 2023-02-03.  

För tekniska nämndens del innebär det enligt ovan redovisat krav att det är 
möjligt att söka statligt stöd för byggnation av en ny Hjälpebro över Strömsån som 
är en gång- och cykelbro. 

Investeringskostnad på 8 miljoner kronor av uppförande av en ny bro är beslutad i 
kommunfullmäktige för tekniska nämndens budget 2023.  

Som motprestation för att söka stödet kommer förvaltningen att arbeta med 
åtgärder utmed sträcka 4 enligt beslutad cykelplan i TN/2018-0057, TN § 139. 
Sträcka 4 knyter samman centrum med planerad bostadsbebyggelse på 
Rådhusberget och Mällbyhöjd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att söka statligt stöd för byggnation av en ny Hjälpebro över Strömsån. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Akten 
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TN § 8 Justering av slamtaxa - information 
Ärende: TN/2022-0456 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har genomfört en ny slamupphandling för verksamheterna 
gatu-, hamn-, VA- och avfallsavdelningen. Det befintliga avtalet är sedan 2016 och 
gällande fram till 2022. Den nya upphandlingen avser tömning av enskilda 
avloppsanläggningar såsom slamavskiljare, bad, -disk och tvättbrunnar (BDT), 
slutna tankar, små reningsverk, förorenat slam, båtlatrin och dagvattenbrunnar på 
kommunens gator. Upphandlingen har skett i enlighet med Lagen om offentlig 
upphandling (LOU, SFS2016:1145). Endast ett anbud inkom från kommunens 
nuvarande slamentreprenör. Inkommet anbud kommer medföra markant ökade 
priser och slamtaxorna kommer att behöva justeras. Entreprenörens förklaring till 
de ökade priserna är: 

• Osäkert världsläge.  
• Generellt ökade priser på grund av ökade index på drivmedel, fordon och 

personal.  
• Komplexiteten i uppdraget med stora avstånd och öar. 

Justeringar har gjorts enligt bilagor: 
• Taxor och avgifter tekniska nämnden reviderad 2023-01-02 
• Justeringar slamtaxa 2023 

Tekniska nämndens ordförande beslutade 2023-01-12 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nya slamtaxor 
2023. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2023-01-12 
Tjänsteskrivelse 2023-01-03, renhållningschef Lars Strandberg 
Taxor och avgifter tekniska nämnden reviderad 2023-01-02 
Justering slamtaxa 2023 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 9 Överföring av investeringar 2022 till 2023 
Ärende: TN/2022-0897 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 42,6 mnkr överförs från 2022 som 
tilläggsbudget till 2023 års investeringsbudget 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 51,0 mnkr överförs från 2022 som 
tilläggsbudget till 2023 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till överföring av investeringsmedel 
för pågående investeringsprojekt från 2022 till 2023 den för skattefinansierad 
verksamhet, vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. 

Överföring investeringsmedel för pågående investeringsprojekt 2022 till 2023 
totalt för skatt, VA och avfall samt de mest väsentliga projekten. För samtliga 
projekt se bilaga överföring av investering 2022 till 2023.  

Belopp (mnkr) Skatt VA Avfall 

Investeringar 42,6 48,2 2,8 

 Skatt   VA 

- Havsnära stråkcentrum  - Utbyggnad Bojar AP/Lökholmen/Bogen 

- Lekplatser    - Pölseviksvägen AP 

- Pilen 5 brandlarm  - VA-utbyggnad Myren, Korsnäs och Hjältsgård 

- Reinvest gångbroar Strömsån Avfall 

- Generella invest Pilen 5 - Behållare matavfallsinsamling 

- Pilen 5 storkök  - Införande matavfallsinsamling 

- Renovering småbåtshamnar - ÅVS Koster 

- Stationskajen    

- Starekilens småbåtshamn 

- Ombyggnad verkstad Österröd 

- Utredning gamla kajer 

- Pilen 5 SÄBO 

- Gatuutbyggnad Myren 

- Cykelvägar trafiksäkerhet 

- Replantering av träd 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-09 
Överföring av investeringar 2022 till 2023 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 42,6 mnkr överförs från 2022 som 
tilläggsbudget till 2023 års investeringsbudget 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 51,0 mnkr överförs från 2022 som 
tilläggsbudget till 2023 års investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Redovisningsansvarig Carina Dalenius 
Akten 
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TN § 10 Uppföljning av tekniska nämndens 
internkontrollplan 2022 

Ärende: TN/2021-0836 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna uppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska enligt reglementet för intern kontroll varje år anta en särskild plan 
för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den 
interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställs i internkontrollplanen. Nämnden ska vid 
årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Denna rapport omfattar uppföljning av Internkontrollplan 2022.  

Uppföljningen av intern kontroll har under 2022 avsett följande områden: 

• inköp, direktupphandling och upphandling 
• arbetsmiljö 
• delegationsordning 
• diarieföring 

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens 
verksamheter gjort framsteg men uppvisar fortfarande brister avseende den 
interna kontrollen. Granskningsområdena inköp samt delegationsordning kommer 
att överföras till intern kontrollplan för år 2023 då genomförda kontroller visar att 
rutiner behöver förbättras och förankras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2022,  
2022-12-21 
Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2022 
Tekniska nämndens internkontrollplan 2022 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens presidium föreslå tekniska 
nämnden besluta 

att godkänna uppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
Akten 
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TN § 11 Internkontrollplan 2023 
Ärende: TN/2022-0844 

Tekniska nämndens beslut 
att anta tekniska nämndens internkontrollplan 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ska enligt antaget reglemente för intern kontroll, årligen anta 
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden i planen 
ska väljas ut med utgångspunkt från en riskanalys som inkluderar en konsekvens- 
och sannolikhetsbedömning.  

Syftet med uppföljningen är att säkerställa att nämnden upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll.  

Förvaltningsledningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2023. 
Planen omfattar tre granskningsområden. Kontrollerna är utvalda med bakgrund 
av bifogad riskanalys. De utvalda områdena är delegationsordning, data- och 
informationssäkerhet samt inköp och uppföljning av avtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tekniska nämndens internkontrollplan 2022, 2022-12-21 
Tekniska nämndens internkontrollplan 2023 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att anta tekniska nämndens internkontrollplan 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
Akten 
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TN § 12 Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2023 
Ärende: TN/2022-0843 

Tekniska nämndens beslut 
att anta verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har sammanställt en verksamhetsplan med 
utgångspunkt i nämndens beslut om Mål och budget 2023 samt plan 2024-2026, 
kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023 samt plan 2024-2026 samt 
kommunens vision, gällande lagar, relaterade styrdokument och strategier.  

Planen innehåller aktiviteter som förvaltningen planerar att genomföra under 
2023. Aktiviteterna är kopplade till etappmålen ”Attraktivt att bo, besöka och 
verka i” och ”En hållbar kommun”.  

Till etappmålen har styr- och måltal för 2023 kopplats, dessa följs upp i samband 
med årets budgetuppföljningar per april och augusti och december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2023, 2022-12-23,  
Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2023 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att anta verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2023. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 13 Sammanträdestider 2023 
Ärende: TN/2022-0730 

Tekniska nämndens beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för tekniska nämndens presidium: 

2023-02-07, 2023-03-07, 2023-04-04, 2023-05-02, 2023-05-30, 2023-08-15, 
2023-09-12, 2023-10-10, 2023-11-07 och 2023-12-05 

att fastställa följande sammanträdestider för tekniska nämnden: 

2023-02-21, 2023-03-21, 2023-04-18, 2023-05-16, 2023-06-13, 2023-08-29, 
2023-09-26, 2023-10-24, 2023-11-21 och 2023-12-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2023. 

Tekniska nämnden beslutade 2022-12-20 
att fastställa sammanträdestider för tekniska nämndens presidium 2023-01-10 
och tekniska nämnden 2023-01-24 samt 

att överlåta till kommande nämnd att fastställa resterande sammanträdestider för 
2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-28, controller Charlotta Björkman 
Årsplan 2023 för sammanträden och ekonomiprocesser 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för tekniska nämndens presidium: 

2023-02-07, 2023-03-07, 2023-04-04, 2023-05-02, 2023-05-30, 2023-08-15, 
2023-09-12, 2023-10-10, 2023-11-07 och 2023-12-05 

att fastställa följande sammanträdestider för tekniska nämnden: 

2023-02-21, 2023-03-21, 2023-04-18, 2023-05-16, 2023-06-13, 2023-08-29, 
2023-09-26, 2023-10-24, 2023-11-21 och 2023-12-19. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Webbansvarig Maria Alfredsson 
Akten 
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TN § 14 Nominering av ledamot och ersättare i 
Kommunala Funkis- och pensionärsrådet 

Ärende: TN/2022-0871 

Tekniska nämndens beslut 
att nominera Tore Lomgård (C) till ledamot i Kommunala Funkis- och 
pensionärsrådet med Bengt Simonsson Fröjd (S) som ersättare för perioden 
2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-29 § 148 att utse Per Stade (M) som 
ordförande i Kommunala Funkis och pensionärsrådet. 

Övriga ledamöter och ersättare nomineras av nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-29 § 148 
E-post från Kommuneldningsförvaltningen 2023-01-12 och 2023-01-23 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att lämna ärendet till tekniska nämnden utan förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tore Lomgård 
Bengt Simonsson Fröjd 
Akten 
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TN § 15 Nominering av ledamot och ersättare i 
Folkhälsorådet 

Ärende: TN/2022-0871 

Tekniska nämndens beslut 
att nominera Uno Nilsson (S) till ledamot i Folkhälsorådet med Linda Nordin (FI) 
som ersättare för perioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 § 167 att utse Pia Tysklind (S) som 
ordförande. 

Övriga ledamöter och ersättare nomineras av nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-15 § 167 
E-post från Kommuneldningsförvaltningen 2023-01-12 och 2023-01-23 

Tekniska nämndens presidiums förslag till beslut 
att lämna ärendet till tekniska nämnden utan förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Uno Nilsson 
Linda Nordin 
Akten 
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TN § 16 Delegations- och anmälningsärenden 2023 
Ärende: TN/2023-0038 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen: 

Ärendenummer Handling Ärendemening 

TN/2022-0786 Beslut om parkeringstillstånd 
- bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0866 Beslut om parkeringstillstånd 
- bifall passagerare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för passagerare 

TN/2021-0773 Upphandling av ombyggnad 
av SÄBO Pilen 5 Byggnation av SÄBO, Pilen 5 

TN/2022-0889 
Godkänner uppdelning av 
fakturan till 2 
betalningstillfällen 

Ansökan om anstånd med 
betalning av faktura 

TN/2023-0024 Beslut om parkeringstillstånd 
- avslag förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

 
Tekniska nämndens ordförande: 

Ärendenummer Handling Ärendemening 

TN/2022-0456 

Ordförandebeslut - Beslut att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till nya slamtaxor 
2023. 

Mål och budget 
2023 samt plan 
2024-2026 

  

Beslutet skickas till 
Akten 
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