
Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämndens utskott 

 Sida 

2018-06-26 1 (9) 

Plats och tid Merkurius, klockan 14.00-14.45 

Beslutande Thor-Erik Rydén (VF) 

Percy Karlsson (S)                                                 

Kjell-Åke Nottemark (M) 

Övriga deltagare Gunnar Elmeke 

Pär-Olof Högstedt 

Joakim Öhman 

Jessica Karlsson  

 

        

           

 

 

 

  

Justeringens plats 
och tid 

Tekniska kontoret  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer § 38- § 44 

Ordförande 

Jessica Karlsson 

 

Justerare 

Thor-Erik Rydén 

 

 Kjell-Åke Nottemark 
 

 

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämndens utskott 

 Sida 

2018-06-26 2 (9) 

 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat.  

Organ Tekniska nämndens utskott 

Sammanträdesdatum 2018-06-26 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2018-0 Datum för anslagets 
nedtagande 

2018-0 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Tekniska kontoret 

Underskrift  

 Jessica Karlsson 



Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämndens utskott 

 Sida 

2018-06-26 3 (9) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 38    

Prognos 

Tekniska nämndens utskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 

Driftprognosen redovisar ett överskridande av budget med 3,1 mkr. Förvaltningen kommer 

att redovisa förslag på åtgärder för att nå nollresultat i årets budget i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 (§68).  Förslagen kommer att presenteras i tekniska 

nämnden i augusti.    

Beslut skickas till 

Gunnar Elmeke 
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§ 39      

Pågående projekt 

Tekniska nämndens utskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 

Joakim Öhman informerar om 

- Mogärdeskolan 

- Tomasgården 

- Paviljonger till grundskolorna 

Pär-Olof Högstedt informerar om  

- Skyttemossens sanering 

- Tekniska nämndens kommande resa den 28 juni 

Beslut skickas till 

Joakim Öhman 

Pär-Olof Högstedt 
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§ 40 

Flyttad tjänst för statistik, prognos och infrastruktur 

Beslut 

Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämndens utskott 

- att en heltidstjänst säkerställs genom kompletterande finansiering från tekniska 

nämndens driftbudget med 25% av en heltidstjänst. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Nuvarande planeringssekreteraren på kommunledningskontoret kommer att gå i pension i 

höst. Överenskommelse finns om att flytta merparten tjänsten till tekniska kontoret. 

Innehållet i tjänsten har nära koppling till tekniska kontorets verksamhet. Aktuella 

verksamheter är statistik, prognosläggning och regionala infrastrukturfrågor.  

Finansiering för tjänsten kommer att följa med från kommunledningskontoret med 75% och 

tillhörande övrig budget, vilket innebär att nämnden behöver skjuta till 25% från egen budget 

för att säkerställa en heltidstjänst. 

Vi ser möjligheten att lösa denna finansiering med den budget som idag finns på 

planavdelning och utrednings- och projekteringsavdelningen, genom att minska 

projektanställningar och konsultkostnader. 

Vi ser ett stort behov av tillkommande 25% både för prognosarbete och övergripande 

trafikfrågor. 

Tjänsten kommer att organiseras på planavdelningen. 

Beslut skickas till  

Gunnar Elmeke 
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§ 41 

Ansökan om driftbidrag till vägbelysning i Rösås Vägförening 

Beslut 

Tekniska nämndens utskott hänvisar till kommunens regelverk gällande vägbelysning på 

landsbygden, därför betalas inget driftbidrag ut. 

Bakgrund 

Rösås Vägförening har inkommit med en ansökan om driftbidrag till vägbelysning i Rösås 

Vägförening. 

Beslut skickas till 

Gunnar Elmeke 

Kjell-Egon Strandh 
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§ 42 

Information om hantering av jäv i tekniska nämnden 

Ärendet tas upp på nästa sammanträde som ett informationsärende. Förra månadens beslut 

om att föreslå en riktlinje i frågan tas tillbaka. 

Bakgrund 

Hantering av jäv i tekniska nämnden tas upp på tekniska nämndens nästa möte som blir efter 

sommaren. 
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§ 43      

Återlämning av tomt 

Beslut 

Tekniska nämndens utskott beslutar 

- låta Rickard Beghorn XXXXXX-XXXX, Anna Place 130/2, room 304 132 Soi Lad Pharo 

Road Kwang Klongchan, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand, återlämna fastigheten 

Ramkvilla 2:65, med en tomtyta av 930 kvadratmeter, som han köpte 2016-11-10, 

tekniska nämndens utskott § 91. 

Beslut skickas till 

Rickard Beghorn 

Emmy Hulth 

Andrea Johansson 
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§ 44                                                   

Återlämning av tomt 

Beslut 

Tekniska nämndens utskott beslutar 

- låta Dennis Sjögren XXXXXX-XXXX och Frida Johansson XXXXXX-XXXX, Emil Lindells 

väg 18 A, 352 57 Växjö återlämna tomten Vetlanda Skogsfjärilen 4, med en tomtyta 

av 1372 kvadratmeter, som de köpte 2017-05-11 tekniska nämndens utskott § 36. 

Beslut skickas till 

Dennis Sjögren & Frida Johansson 

Emmy Hult 

Andrea Johansson 


