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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 1 oktober 2018 .

Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande

Carl Kling (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 oktober 2018 .
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§ 81 Kallelse med tidplanering
§ 82 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras i anslutning till sammanträdet.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Carl Kling (L)
Förslag till ersättande justerare: Helena Ståhl (SD)
Beslut

Ordinarie justerare: Carl Kling (L)
Ersättande justerare: Helena Ståhl (SD)

§ 83 Anmälan av presidieberedning
§ 84 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på ordinarie sammanträde med Tekniska nämnden
den 18/10.

§ 85 Yttrande detaljplan Mosås 19:3
Ärendenummer: Tn 4139/2018
Handläggare: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av de nordvästra delarna av
Mosås samhälle. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse och omfattar
drygt 35 nya småhustomter samt en mindre andel flerbostadshus. En ny
förskola med 5-6 avdelningar föreslås även i området.
Fastigheter inom planområdet med befintlig småhusbebyggelse som inte är
planlagda sedan tidigare tas med i detaljplanen då dessa kommer att bli en del i
ett större sammanhang i och med den möjliga exploateringen. Planen möjliggör
därtill en ändring av tidigare planlagd mark söder om Hammarvägen för att
delvis anpassas till rådande markanvändning.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad och tjänsteskrivelse från
Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
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- lämna yttrande över detaljplanen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att
- lämna yttrande över detaljplanen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

§ 86 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Tn 2822/2018
Handläggare: Henrik Bengtsson, m. fl.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden klarar på helår målen för god ekonomisk hushållning.
Tekniska nämnden kommer att göra ett underskott på totalt 9,2 mnkr i den
skatte-finansierade delen. Vinterväghållningen står för merparten av
underskottet med 8 mnkr medan park- och gatuverksamheten står för
resterande underskott.
Avfallsverksamheten gör ett underskott på 9,1 mnkr medan Vatten- och
avloppsverksamheten gör ett underskott på 3,3 mnkr. Detta kommer att
regleras mot eget kapital och skuld till abonnenter i samband med bokslutet för
2018. Fordonsgasen gör ett underskott med 1,1 mnkr.
Vi har svårt att rekrytera till flera av våra tjänster vilket i sin tur leder till att vi
inte klarar att utföra de uppgifter vi planerat att göra. Framförallt gäller det våra
investeringar. Även i år kommer vi att ha lång eftersläpning i förhållande till
den investeringstakt vi skulle vilja hålla.
I samband med budgetarbetet drogs det årliga omprövningskravet på 1,2 mnkr
från park- och gatuverksamheten. Vi trodde då att vi skulle klara det genom en
mix av minskade kostnader inom alla skattefinansierade enheter och ökade
parkeringsintäkter. Nu visar det sig att vi har underskott i andra delar av den
verksamheten.
Av budgeten för investeringar för att möjliggöra bredbandsutbyggnad på 59,4
mnkr kommer 5 mnkr att förbrukas under 2018.
Park- och gatuverksamheten kommer att göra ett överskott på 76 mnkr i
förhållande till investeringsbudgeten. Fordon och Avfallsverksamheten
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kommer i stort att förbruka sina utrymmen medan Vatten- och
avloppsverksamhetens gör ett överskott i förhållande till investeringsbudget
med 55 mnkr. Förvaltningen har trots stora ansträngningar haft vakanta
tjänster för planering och projektering och därför har projekt blivit
försenade/uppskjutna.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 med bilagor
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2018.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
4. Beslutet är omedelbart justerat.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) och Habib Brini (SD) avstår från att delta i beslut
för punkterna 1-3.
Krister Eriksson (M) och Åke Pernefalk (M)avstår från att delta i beslut
för punkt 1.
Carl Kling (L) och Gunnel Körner (L) avstår från att delta i beslut för punkt 1.
Anneli Weiner (MP) avstår från att delta i beslut för punkterna 1-3.
Tore Mellberg (V) avstår från att delta i beslut för punkterna 1-2.
Proposition

Ordförande ställer respektive beslutspunkt under proposition. Nämnden
godkänner propositionsordningen.
Beslut

1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2018.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
4. Beslutet är omedelbart justerat.
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