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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 16 Rapporter 
  

- Tekniska förvaltningen informerar om ett försök med en utökad busslinje i sju 
veckor under sommaren 2013. Kostnaden 160 tkr inryms i befintlig budget. 
Tekniska utskottet är positiva till försöket. 

- Förvaltningschefens rapport 2013-04-11 (KS 2013/81) 

- Månadsrapport tekniska utskottet (KS 2013/118)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 17 Pengar till skogsbruksplan, etapp 2 
 KS 2012/272 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen 300 tkr ur kommunfullmäkti-
ges oförutsedda för skogsbruksplan etapp 2. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade § 76/2012 att tillskjuta 300 tkr för att ta fram en ny 
skogsbruksplan som ersätter den tio år gamla planen. Den totala kostnaden är be-
räknad till 600 tkr och därför har man bara kunnat ta fram en del av planen, del ett 
för produktionsskogen. 

En bra skogsbruksplan ger en överblick över skogsinnehavet och är ett verktyg för 
hur skogen ska skötas för att kunna påverka hur den ska se ut i framtiden. Skogs-
bruksplanen skapar underlag för ekonomiska beräkningar som nuvärden, budget 
och försäljningar. Den ger också en god uppfattning om vilka intäkter skogen kan 
ge och vilka investeringar som behövs. Planen kommer att uppdateras löpande 
framöver så att man inte behöver göra en till stor översyn i framtiden. 

För att kunna färdigställa skogsbruksplanen räknar tekniska förvaltningen med ett 
behov av 300 tkr. Skogen har idag minskade intäkter, dels på grund av O-ringen 
och dels på grund av att det är mindre skog kvar att avverka, för 2013 har skogsfas-
tigheterna ett budgeterat underskott på 267 tkr. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 18 Medborgarförslag om en isfigur i stadsparken 
 KS 2013/39 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en isfigur i stadsparken eftersom 
det inte finns pengar till det. 

Beskrivning av ärendet 

Kerstin Smedberg har lämnat in ett medborgarförslag om att göra en isfigur som 
placeras i stadsparken. 

Parkavdelningen har inte pengar i sin budget för att kunna bygga en isfigur och fö-
reslår därför att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Motion till ungdomsfullmäktige om att bygga ut  
Stureskolans matsal 

 KS 2013/7 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att bygga ut Sture-
skolans matsal och hänvisar till kostnaden för en utbyggnad och att det finns möj-
ligheter för eleverna att äta i omgångar. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Linnea Nilsson att man bygger ut  
Stureskolans matsal för att det ska bli mer plats och mer trivsamt.  
 
Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att matsalen kan upplevas trång om allt 
för stora grupper ska äta samtidigt. Det finns plats för drygt 160 personer och det 
totala antalet elever som finns på skolan är cirka 460. 
 
Teoretiskt skulle det gå att äta i tre omgångar men praktiskt bör man lägga upp det 
på fyra omgångar, så att cirka 115 personer äter samtidigt. Att få motsvarande ut-
rymme för 153 elever som äter i tre omgångar skulle kräva att man bygger ut mat-
salen med cirka 75 kvm och det kostar cirka 1,5 miljoner kronor.  
 
I första hand föreslår man därför att utbildningsförvaltningen planerar så att elever-
na äter i fyra omgångar och om det inte är möjligt får utbildningsförvaltningen råd-
göra med tekniska förvaltningen om andra alternativ. 
 
 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Tekniska förvaltningen, budgetförslag 2014-2016 
 KS 2013/165 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner budgetförslag 2014-2016 för KS-tekniska förvalt-
ningen. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat budgetförslag för 2014-2016. Förslaget inne-
håller rubrikerna verksamhetsidé, styrkort, uppdrag, ekonomi, serviceförklaringar 
och referenser till övriga uppdrag. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 Omdisponering av pengar inom parkavdelningens invester-
ingsbudget 

 KS 2013/156 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet omfördelar 200 tkr från konto 1161001 inköp av gräsklippare till 
konto 1151002 juldekorationer och blomlådor. 

Beskrivning av ärendet 

Parkavdelningen har ett akut behov av att köpa in juldekorationer och blomlådor  
eftersom en hel del är trasiga och behöver ersättas. 

Tekniska förvaltningen föreslår därför att 200 tkr omdisponeras från konto 1161001 
inköp av gräsklippare till konto 1161002 juldekorationer och blomlådor. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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