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Tekniska nämnden 
 

 

 

Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-15.05 
 

Beslutande 

Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf.  

 Gunnar Östberg (KOSA)  

 Fredrik Andersson (C)  

 Erik Bergman (M)  

 Bo Jönebratt (L)  
 

Tjänstgörande ersättare Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Sven-Inge Persson (S) 

 Jonas Hellsten (C) tjänstgörande för Bengt Andersson (S) 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Torstein Tysklind, ekonomichef 

 Kent Mattsson, fastighetsingenjör 

 Erik Mååg, ekonom 
 

 

 

Justering 

Justerare Bo Jönebratt (L) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-05-26, kl. 15.05 
 

Justerade paragrafer §§ 26-28  
 

 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  
 

 

Ordförande  ____________________________   

 Lars-Erik Granholm (KOSA)   
 

 

Justerare  ____________________________   

 Bo Jönebratt (L)  

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Tekniska nämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-05-26 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-05-26 Datum då anslaget tas ned 2016-06-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr TN/2016:50/04 

Tn § 26 

 

Budget 2017 Tekniska nämnden  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna Budget 2017 Tekniska nämnden – konsekvensbeskrivning med 

justering att tekniska nämnden yrkar på en ökning av investeringsmedel 

med 6 500 tkr för att säkerställa fjärrvärmeleveranserna i Djurås samt en 

utökning av investeringsmedel från 3 000 tkr till 4 500 tkr för löpande 

investeringar i fastigheter. 

2. Översända svaret till budgetberedningen. 

3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Angående investeringar ger konsekvensanalysen av budgetberedningens 

förslag att framförallt investeringar i kommunens fastigheter minskas 

kraftigt, och i arbetet prioriteras att uppfylla regler/lagar men arbetet med 

förbättringar uteblir. 

 

Det har tillkommit ett objekt från vårvinterns utredningar om en central 

tvättanläggning för all kommunal tvätt. Utredningen är tidigt i sin beredning 

och saknar uttömmande ekonomiska analyser men bedöms ändå som viktig 

att ta med i detta skede. 

 

Angående besparing på driftbudgeten 

1 % besparing beräknas klaras med att intäkterna från GBAB visat sig vara 

högre än budgeterat och att elanvändningen visat sig vara lägre än budgeterat. 

Besparingen förutsätter ändå även en viss minskning av personal. 

2 % besparing förutsätter dessutom ytterligare personalminskning och ökade intäkter. 

4 % besparing förutsätter än mer personalminskning. 

 

Personalminskningen kommer att ge effekt på de tjänster avdelningen 

levererar till verksamheten och i fastighetsskötsel. 

 

Troligtvis finns en besparingspotential i energibesparingar i 

fastighetsbeståndet på motsvarande 2 % av budgeten. Dessa åtgärder 

förutsätter dock investeringar och engagerad personal. 

 

 

forts. 
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Tn § 26 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-05-13, en sida. 

Budget 2017 Tekniska nämnden – konsekvensbeskrivning, 12 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Tn 160310 § 17 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 

Ekonom E.M. + handling 
__________ 

Budgetberedningen + handling 
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 Dnr TN/2016:69/51 

Tn § 27 

 

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Anta yttrande över ”Åtgärder för systematisk anpassning av 

hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard”. 

2. Översända yttrandet till Trafikverket. 

3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har lämnat TRV 2016/19427 Åtgärder för systematisk 

anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard, 

för remiss. 

 

Yttrande 

”En hastighetssänkning kommer att påverka tillgänglig- och 

framkomligheten negativt. Ur den aspekten vore det bättre att bygga säkrare 

vägar så att näringslivets transporter och arbetspendlingen kan ske både 

snabbt och säkert.” 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2015-05-18, en sida. 

Remiss från Trafikverket 2016-03-01, Åtgärder för systematisk anpassning 

av hastighetsgränserna till vägarnas trafikstandard, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Trafikverket 

Tekniska förvaltningen 
__________ 
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 Dnr TN/2016:115/04 

Tn § 28 

 

Tillförordnad attestant tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ekonomichef Torstein Tysklind ges generell delegation att attestera 

fakturor på samtliga ansvar och verksamheter inom tekniska nämnden. 

Beslutet gäller för 2016-05-26. 

2. Gatuchef Marcus Blomqvist ges generell delegation att attestera 

fakturor på samtliga ansvar och verksamheter inom tekniska nämnden. 

Beslutet gäller från och med 2016-05-26 och till dess att en 

tillförordnad förvaltningschef har utsetts. 

3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen står för tillfället utan fungerande chef. För att se till 

att förvaltningens fakturor betalas behöver en behörig attestant utses.  

Normalt sätt är det förvaltningschefen som har attestanträtten för 

förvaltningen och rätt att delegera denna till övriga chefer på förvaltningen. 

 

Förvaltningen har ett stort antal fakturor som behöver betalas skyndsamt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-05-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomichef 

Gatuchef 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska förvaltningen 
__________ 

 


