
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2022-01-25 TN/2022-0026 
   
    

Justeringens tid och plats 2022-01-25 Stadshuset 
  
Sekreterare   Paragrafer 1 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Ronnie Brorsson 
  
Justerare  
 Elin Douglasson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-01-25 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-01-25 Datum då anslaget tas ned 2022-02-16 
  
Protokollets förvaringsplats Tekniska förvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2022-01-25 kl 10.00–10.20 
 Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset 
Beslutande  
Ledamöter Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande 

Morgan Gustafsson (SD) 
  
Tjänstgörande ersättare Uno Nilsson (S), för Ulf Gustafsson (S) 

Besnik Obertinca (S), för Rolf Rask (S) 
Elin Douglasson (C), för Andreas Nikkinen (MP) 
Tore Lomgård (C), för Claes Nabrink (L) 
Patric Larsson (M), för Bengt-Göran Bergstrand (M) 
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 452 80 Strömstad   

 

Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 

Conny Hansson, gatuchef, deltar digitalt på distans 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 TN/2020-0292 

TN § 1 Strömstad 4:16 - Järnvägstorget, ansökan om 
bygglov för väderskydd samt rivningslov för 
befintligt väderskydd - överklagan 

Tekniska nämndens beslut 
att överklaga miljö- och byggnämndens beslut 2021-12-16 § 207 om ansökan om 
bygglov för väderskydd samt rivningslov för befintlig väderskydd på fastigheten 
Strömstad 4:16, Järnvägstorget. 

att beslutet är enhälligt. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Resecentrum vid järnvägsstationen har ett stort behov av att upprustas. 

Västtrafik ihop med Strömstads kommuns gatuavdelning har tagit fram ett förslag 
till upprustning för att möta dagens resenärers behov. 

Projektet har delats upp i tre etapper som råd från bygglovsavdelningen. 

Den första etappen har utförts under sommaren 2021 och innehåller 2 nya 
mindre väderskydd och en total upprustning av perronger. 

Den andra etappen som innehåller 2 nya väderskydd för cykel är bygglov beviljats 
och kommer att utföras under första kvartalet 2022. 

Den tredje och sista etappen innehåller att riva det gamla väderskyddet och för 
att sedan placera ett för Västtrafik standard väderskydd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Conny Hansson 2022-01-21 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att överklaga miljö- och byggnämndens beslut 2021-12-16 § 207 om ansökan om 
bygglov för väderskydd samt rivningslov för befintlig väderskydd på fastigheten 
Strömstad 4:16, Järnvägstorget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Tore Lomgård (C) med instämmande Elin Douglasson (C), Morgan Gustafsson (SD), 
Uno Nilsson (S), Patric Larsson (M) och Besnik Obertinca (S) yrkar bifall till tekniska 
nämndens arbetsutskott att överklaga miljö- och byggnämndens beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskottets förslag 
och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med tekniska nämndens 
arbetsutskottsförslag. 
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Ordföranden frågar därefter om beslutet är enhällig och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Akten 
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