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Plats och tid  KS-salen, kl. 14.00–16.30 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

Pia Lindell (C), ordförande 
Percy Karlsson (S)                    
Conny Axelsson (S)                       
Sofie Schiller (M)    
Johny Palm (C)               
Bruno Pilåsen (VF) 
Claes Sjöberg (VF) 
Donald Påhlsson (SD) 
Hans Svensson (KD)                           
 
Thomas Karlberg (S) 
Daniel Lundström (S) 
Aneth Amundsson (S) 
Kjell-Åke Nottemark (M) 
Joakim Strandberg (M) 
Thor-Erik Rydén (VF) 
Björn Fälth (SD) 
Tommy Bengtsson (V) 
Ingalill Bardh (L)     
     
 

Övriga deltagare 

 
Gunnar Elmeke 
Joakim Öhman 
Jan-Åke Johansson 
Pär-Olof Högstedt 
Björn Wiberg 
Marin Krukar 
Jonas Fransson 
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Utses att justera Percy Karlsson 

Justeringens plats 
och tid 

Tekniska kontoret 

Underskrifter 

Sekreterare 

 
Paragrafer 1-9 

Ordförande 

Gunnar Elmeke 

 

Justerare 

Pia Lindell 

 

 Percy Karlsson 
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Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats 

Anslaget: 2019- 

Sista dag att överklaga ( laglighetsprövning): 2019- 

Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret   
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§ 1  

Föregående protokoll 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. 
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§ 2     

Information nämndens uppdrag 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Gunnar informerar om reglemente och delegationsordning för tekniska nämnden och 
tekniska kontorets organisation. 

Närvarande politiker och tjänstemän presenterade sig själva.  
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§ 3 

Utskottsledamöter 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt Pia Lindells (C) förslag att inrätta ett utskott med 4 
ledamöter. 

Bakgrund 
Nämnderna får enligt beslut i kommunfullmäktige (2010-12-15) avgöra om de ska ha 
utskott eller inte. Ett utskott kan aldrig ha mer än hälften av antalet ledamöter i 
nämnden. 

Beslut skickas till 
Kommunkansliet 
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§ 4     

Val av tekniska nämndens utskott 

Beslut 
Enligt ordförandes förslag väljs följande ledamöter och ersättare till tekniska nämndens 
utskott 

- Ledamöter: Pia Lindell (C) till ordförande, Percy Karlsson (S) till 1:a vice 
ordförande, Sofie Schiller (M) och Bruno Pilåsen (VF) till 2:a vice ordförande. 

- Ersättare: Johny Palm (C) Conny Axelsson(S) Claes Sjöberg (VF). 

Yrkande om ledamöternas fördelning mellan majoritets- och oppositionspartier 
Pia Lindell (C) yrkar att utskottet ska bestå av tre ledamöter från majoritetspartierna och 
en ledamot från oppositionspartierna. 
Hans Svensson (KD) yrkar att utskottet ska bestå av två ledamöter från 
majoritetspartierna två ledamöter från oppositionspartierna. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande (förslag 1) och Hans Svenssons (KD) 
yrkande (förslag 2) 

Omröstningsresultat 
Fem ledamöter röstar på förslag 1; Pia Lindell (C), Percy Karlsson (S), Sofie Schiller (M) 
Conny Axelsson (S) och Johny Palm (C). 

Fyra ledamöter röstar på förslag 2; Bruno Pilåsen (VF), Claes Sjöberg (VF), Donald 
Påhlsson (SD) och Hans Svensson (KD).    

Yrkande om ledamöter från majoritetspartierna 
Pia Lindell (C), Percy Karlsson (S) och Sofie Schiller (M) väljs till ordinarie ledamöter i 
tekniska nämndens utskott. 

Yrkande om ledamot från oppositionspartierna 
Hans Svensson (KD) yrkar att oppositionspartiernas plats i utskottet ska innehas av 
honom själv.  

Claes Sjöberg (VF) yrkar på att oppositionspartierna plats i utskottet ska innehas av 
Bruno Pilåsen (VF). 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Hans Svenssons (KD) (förslag 1) och Claes Sjöbergs 
förslag (VF) (förslag 2) 

Sluten omröstning följer. Till rösträknare utses Percy Karlsson (S). 
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Omröstningsresultat 
En ledamot röstar på förslag 1. 

Tre ledamöter röstar på förslag 2. 

Fem ledamöter avstår. 

Bruno Pilåsen (VF) väljs till ordinarie ledamot i tekniska nämndens utskott. 

Yrkande om ersättare 
Johny Palm (C), Conny Axelsson (S) och Claes Sjöberg (VF) väljs till ersättare i tekniska 
nämndens utskott. 

Beslut skickas till 
Kommunkansliet 
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Val av representant till kommunala rådet för funktionshinder 

Beslut 
Efter förslag från Percy Karlsson (S) beslutar tekniska nämnden att föreslå Pia Lindell (C) 
till representant till kommunala rådet för funktionshinder 

Bakgrund 
En representant från tekniska nämnden ska föreslås till kommunala rådet för 
funktionshinder.  

Beslut skickas till 
Kommunala rådet för funktionshinder 

Kommunkansliet 

Pia Lindell 
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Information Landsbro skola 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet 

Bakgrund 
Jonas Fransson, byggprojektledare, informerar. 

Planerad byggstart är till sommaren. 

Beslut skickas till 
Jonas Fransson 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-01-24 11 (13) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Pågående projekt 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Joakim Öhman informerar om pågående projekt 

- Mogärdeskolan. Nybyggnadsetappen beräknas nu vara klar den 5 april. 
- Byggnationen på Withalaskolan går enligt plan 
- Tomasgårdens byggnation med förskola och äldreboende påbörjas inom kort. 
- Tillbyggnaden av Björköby förskola byggstartas till sommaren. 
- Övrig information om planeringsläget för grundskolor och förskolor 
- Fönsterbyte i stadshuset är i startskedet. Projektering pågår för nytt brand- och 

inbrottslarm.  

Pär-Olof Högstedt informerar om 

- Sanering av Skyttemossen fortgår enligt plan.  
- Arbetet med att öppna upp Himlabackarna 3 är påbörjad med ledningsarbeten. 

Sprängning av berg planeras till mars månad. De första tomterna bör kunna 
släppas till sommaren. 
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§ 8 

Delgivningar 
Tekniska nämnden notera informationen till protokollet, samt godkänner 
delegationsbesluten i medföljande pärm. 
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§ 9 

Delgivningar kommundelsråd 
Tekniska nämnden notera informationen till protokollet, samt godkänner delgivningarna 
i medföljande pärm. 
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