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Plats och tid  Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 49, kl 14.00-17.00 
  
Beslutande Anna-Karin Nylund (S), Egon Palo (M), Glenn Blom (S),  

Göran Ahlman (M), Urban Sundbom (S), Hendrik Andersson (FP), 
Inga-Lill Engström Öhman (V) 

Ersättare Lili-Marie Lundström (C), Lennart Klockare (S) 

Övriga Teknisk chef Torbjörn Almqvist, avdelningschef Jan Lundberg,  
avdelningschef Bo-Gunnar Lundberg, ekonom Bengt Markström, 
förvaltningssekreterare Siw Söderlund 

Utses att justera Urban Sundbom (S) 
 
Justeringens plats och tid  
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siw Söderlund

§§ 46-54 

     
   Ordförande 
Anna-Karin Nylund

 

     
  Justerare 
Urban Sundbom

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Tekniska utskottet 
  
Sammanträdesdatum 2013-11-21   
    
Anslagsdatum  Anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli- och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Siw Söderlund
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 46 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport 2013-11-21 (KS 2013/81) 

- Tekniska förvaltningen, ekonomisk månadsrapport oktober 2013 (KS 2013/118) 

- Jan Lundberg informerar muntligt om kommande ärende om vattenrening i  
Pagla 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 47 Utökning av 2013 års investeringsbudget för åtgärder vid 
Brännkläppens avfallsanläggning 

 KS 2013/521 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige tillför 700 tkr till konto 1361005 för åtgärder vid Brännkläp-
pens avfallsanläggning. 

Beskrivning av ärendet 

På konto 1361005 avsattes 1,0 miljoner kronor i 2013 års budget för åtgärder vid 
Brännkläppens avfallsanläggning.  Under året har vi stabiliserat lakvattendammen 
vars väggar var i väldigt dåligt skick.  För att stabilisera dammvallen röjdes skog 
bakom dammen. Vidare har vi även förstärkt vallarna för att minska risken för 
bräddning/söndertryckning samt stenskoning av yttre dammvallarna i lakvattendi-
ket m.m.  
 
 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 

§ 48 Tilläggsanslag för skolstrukturomläggningar 
 KS 2013/522 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige tillför 4 086 tkr på konto 1760015 för att täcka underskottet 
för skolstrukturomläggningar. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2013 har investeringar utförts på följande objekt: Mårängsskolan, Prästhol-
mens daghem, Kristallkulans förskola samt Torpgärdans förskola. 
Den totala budgeten för skolstrukturomläggningen 2013 uppgick till 6 785 tkr me-
dan den totala kostnaden för de samlade åtgärderna har uppgått till 10 871 tkr. Un-
derskottet i budgeten blir således 4 086 tkr.  
 
Orsaken till underskottet beror i huvudsak på ombyggnadskostnader i befintlig 
byggnad på Mårängsskolan samt ombyggnad av daghemslokalerna på Prästholmen 
till lokaler för inskolningsgrupp. På Mårängsskolan har bland annat omklädnads- 
och duschutrymmen till gymnastiken utökats för det ökade elevantalet. På Präst-
holmen har barn som tidigare haft sin skolgång i ”vita huset” och Lundagård fått 
sina lokaler. 
 
Tekniska förvaltningen begär ett tilläggsanslag på 4 086 tkr för att täcka underskot-
tet på investeringskonto 1760015 för skolstrukturomläggningar.  
 
 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 49 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2014 

 KS 2013/419 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer tekniska förvaltningens taxor och avgifter för 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till taxor och avgifter för 2014. För vatten 
och avlopp och för delar av kostpriserna föreslår man höjda avgifter. Övriga taxor 
och avgifter är oförändrade. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 50 Medborgarförslag om att flytta återvinningsstationen vid 

Svartbyvägen 
 KS 2013/402 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att flytta återvinningsstationen från Svartby-
vägen. 

Beskrivning av ärendet 

Jan-Erik Backman har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta återvinnings-
stationen som finns vid Svartbyvägen. Som ny plats föreslår han bussfickan intill 
Fagernäs skola eller annan plats vid skolan.  
 
Återvinningsstationen har funnits på denna plats i många år och är väl inarbetad hos 
Bodensarna. Dessutom tillhör marken kommunen. Att placera stationen vid skolan 
är olämpligt av säkerhetsskäl, då det förutom skolbarn även ligger en förskola i 
närheten. Det innebär att barnens säkerhet riskeras då containrarna ska tömmas.   
 
Tekniska förvaltningen föreslår att återvinningsstation behålls på nuvarande plats. 
 
 
 
 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 51 Medborgarförslag om att stänga centrum under sommaren 

 KS 2013/329 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om stängt centrum under sommaren. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Karsikko har lämnat in ett medborgarförslag om att stänga Kyrkgatan och 
Kungsgatan för all trafik som inte måste in på gatorna under tiden 15 maj till 
15 september. Han föreslår vidare att man gör gatorna och medborgarplatsen till ett 
område för serveringar. Övrig tid tycker han att man bör öppna centrum för dubbel-
riktad trafik både på Kyrkgatan och Kungsgatan. 

Kommunfullmäktige har beslutat 2013-10-14 att bara bussar får köra på Kungsga-
tan mellan Kyrkgatan och Hellgrensgatan. Kyrkgatan utanför köpkvarteret 43:an 
har utformats och reglerats som ett gångfartsområde. Först efter ombyggnader och 
trafikreglering av Kungsgatan och Kyrkgatan kan man göra en utvärdering för att se 
hur trafiken fungerar.  

 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 52 Medborgarförslag om en hundrastgård 
 KS 2011/527 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om en hundrastgård med hänvisning till sanitära 
problem samt kostnaden. 

Beskrivning av ärendet 

Ingemar och Sifo Olli har lämnat in ett medborgarförslag om att ställa i ordning en 
hundrastgård där hundägarna förutom att rasta sin hund även kan träna den. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att tidigare erfarenheter visar att en 
hundrastgård innebär ett stort behov av skötsel och underhåll. För många år sedan 
fanns en hundrastgård på Sveafältet som upphörde på grund av att det uppstod sani-
tära problem med råttor och risk för smittspridning.  

Kommunens konto för befintliga hundlatriner och påsar är i år redan överbelastat. 
År 2012 kostade det totalt 176 tkr vilket var 138 tkr över budgeten. 

Ett alternativ till en kommunal rastgård är att brukshundklubben kontaktar sam-
hällsbyggnadskontoret för diskussion om en nyttjanderätt. 

 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-11-21 

Sid 

9 (10) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 53 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2014-2016 
 KS 2013/493 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsplan 2014-2016 
inklusive fördelning av investeringar per objekt. 

Beskrivning av ärendet 

Driftbudget 
Tekniska utskottets nettobudgetram för åren 2014-2016 är 103 717 tkr, 105 018 tkr 
respektive 106 160 tkr. Förslaget till driftbudget ligger inom ram. 

Kommunens skog består idag av en högre andel tätortsnära skog och en lägre andel 
produktionsskog. Det innebär att skogen genererar lägre intäkter men kräver mera 
underhåll. Under planeringsperioden finns inte budgeterade pengar för att underhål-
la kommunens skog i tillräcklig omfattning. 

Resultatenheter 
Transportenheten, verkstaden, projekteringen, fastighetsavdelningen samt kostav-
delningen är resultatenheter. De har nollbudget som innebär att de täcker alla kost-
nader med intäkter. Det planerade fastighetsunderhållet för 2014 är 10 330 tkr vil-
ket innebär 63 kr per m2 för fastigheter som inte ligger i lokalbanken.  

Affärsdrivande verksamhet 
De affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfall är till 100 % avgifts- 
finansierade. 

Serviceförklaringar 
Serviceförklaringarna föreslås oförändrade. 

Investeringsbudget 
Förslaget till investeringsbudget ligger på ram. 

 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 54 Tekniska utskottet, sammanträdesdagar 2014 
 KS 2013/511 

Beredningens förslag 

Tekniska utskottet fastställer sammanträdesdagar för 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för 2014.  

5 februari 
6 mars 
10 april 
8 maj 
18 september 
6 november 
27 november 

Sammanträdestid klockan 14.00 

 

 

För kännedom 
Tekniska utskottets ledamöter och ersättare 
Tekniska förvaltningen 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


