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§ 92 Dnr 2018/00093  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.    
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§ 93 Dnr 2018/00094  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

delvis. Besökare har då möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens 

frågestund.” 

Inga frågor finns.    
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§ 94 Dnr 2018/00258  

Delegeringsordning för tekniska nämnden - revidering 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar anta delegeringsordning för tekniska nämnden 

daterad 2018-10-11. Att gälla från och med 2018-11-01.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till behovet av revidering är huvudsakligen: 

Kommunallagen har reviderats och fått en annan kapitel- och 

paragrafindelning. 

Ansvar och uppgiftsöverlämnande för och av arbetsmiljöområdet har lyfts ut 

och behandlas i särskild ordning. 

En anpassning med avseende på representation har gjorts för att bättre passa 

den praktiska verkligheten.  

Av bilagan framgår samtliga förändringar då dessa är rödmarkerade. Utöver 

ovanstående förändringar/anpassningar så har följande tagits bort respektive 

lagts till: 

Beslut om att nyanställd delegat får fatta beslut på delegation har tagits bort 

då funktionen träder i kraft när anställningsavtalet börjar gälla- 

Lönesättning och/eller löneförhandling vid avtalad löneöversyn har lagts till 

med tillägget efter hörande av personalchef/personalkonsult. 

TI är lika med GIS/Trafikingenjör har ersatts av TT är lika med 

Trafiktekniker. 

Beloppsgränsen 5 000 kr har tagits bort för beslut om representation och 

uppvaktningar på nämndens vägnar. 

Avsnitt C Planärenden har uppdaterats med de förtydliganden som gjorts i 

lagstiftning och gäller sedan 1 januari 2015. 

  

 

Beslutsunderlag 

181011 Delegeringsordning TN 

 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningschefer samhällsbyggnadsförvaltningen exkl. miljö och byggchef 
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§ 95 Dnr 2018/00266  

Förslag till prioritering av erhållna medel till tekniska 

nämndens budget 2019 

Tekniska nämnden tackar för informationen.     

 

Sammanfattning av ärendet 

I förslag från budgetberedningen framgår att för åren 2020 och 2021 så 

erhåller Tekniska nämnden dels ramtillskott för de äskanden som gjordes i 

budgetprocessen för respektive år, 2,724 mnkr resp. 1 939 mnkr, och dels ett 

besparingskrav på 1,224 mnkr resp. 0,939 mnkr. Detta skulle även kunna 

uttryckas som att nämnden fått ett tillskott med 1,5 reps. 1,0 mnkr netto för  

att täcka de äskanden som gjorts av nämnden för motsvarande år. 

Vi har några förhållanden som behöver beaktas och påverkar de 

prioriteringar som krävs. Dessa kan bl. a beskriva enligt nedan. 

Ett förhållande är att IT-avdelningen flyttats från TN f o m 1 juli i år till KS 

men som planeringsmässigt för 2019 och framåt legat under TN. Ett av 

äskandena utgör en IT- tekniker, 520 tkr. Denna är redan anställd av medel 

som KS beslutade om för 2018. TN har av medel för 2019 prioriterat in 

tjänsten inom ram. 

Modulerna för ombyggnation av Alftaskolan kräver 1,574 mnkr för 2020 

och 0,785 mnkr för 2021. För 2020 så räcker inte de anslagna medlen till för 

den planerade modulkostnaden?  

Dispositionen som TN gjort för 2019 innebär att en fysisk planerare skulle 

kunna rekryteras under andra halvåret 2019 men från och med 2020 har vi 

inte några medel för detta om TN tar kostnaden för modulerna. 

Beträffande plattformen för e-tjänster så har dispositionen lett till att medel 

för införande och drift finns för 2019 men medlen räcker inte om 

kostnaderna för moduler tas.  

Till bilden hör att inför 2018 togs 600 tkr bort ur TN:s ram för att en 

chefslön skulle sparas in. Det framkommer inte vilken tjänst som avses. Med 

dagens förhållanden så innebär det att det saknas mellan 500 och 600 tkr för 

att rekrytera en ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen eller 

motsvarande. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att få ovanstående att gå ihop. Önskemålet 

är att föra upp förhållandena för att få politisk vägledning. Avsikten är inte 

att avgöra frågan. 
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Underlag 

181008 Underlag för dispositioner av budget TN 
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§ 96 Dnr 2018/00092  

Rapporter 

Inga rapporter finns.    
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§ 97 Dnr 2018/00265  

Information - Gatuprojekt 

Gatuchef Ulf Stålberg informerade om gatuarbeten 2018. Det är 18 715 m2 

beläggningsarbeten som utförts bl a förstärkningsarbeten och 

tunnskiktsbeläggningar. Förstärkning av gång- och cykelvägar har även 

utförts. En lekplats i Voxnabruk är under byggnation.  

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 98 Dnr 2018/00267  

Ändring av detaljplan för del av centrala Edsbyn, 

Celsiusområdet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger planbesked för ändring av detaljplan för del av 

centrala Edsbyn, Celsiusområdet.      

Sammanfattning av ärendet 

Gällande detaljplan för del av centrala Edsbyn, Celsiusområdet vann laga 

kraft 2017-06-16. Detaljplanen togs fram för utveckling av en del av 

tätorten. Ett av huvudsyftena var att samordna och säkra trafiklösningar och 

flöden för oskyddade trafikanter genom planområdet och till prioriterade 

målpunkter.  

Efter att gällande detaljplan vunnit laga kraft har förutsättningarna förändras. 

En byggnad som planerades att rivas kommer nu istället stå kvar. En 

vändplats var planerad på samma yta och behöver nu flyttas. Syftet med 

ändringen av detaljplan är att möjliggöra en ny vändplats och säkerställa 

byggrätt för byggnaden som inte rivs. 

Placeringen av den nya vändplatsen måste även säkerställa trafiksäkerheten 

för oskyddade trafikanter. Det befintliga gångfartsområdet intill vändplatsen 

kan behöva ändras.  

Detaljplanen kommer att hanteras som en ändring av detaljplan. En ändring 

av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden 

och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning 

som görs vid upprättandet av en ny plan. Då det har uppkommit nya 

förutsättningar och berörda fastighetsägare samtycker kan detaljplanen 

ändras trots att genomförandetiden fortfarande gäller. 

Ändringen kommer att hanteras med standardförfarande. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-09 

Bild: Ändring Celsius skiss 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Fysisk planerare – Patrik Svärd 
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§ 99 Dnr 2018/00269  

Sammanträdesdagar Tekniska nämnden 2019 

Tekniska nämndens beslut 

Månad Beredning Tn sammanträde Prioritet 
måndag onsdag   

kl 08:00 kl 09:00 

Februari 4 februari 13 februari  Bokslut 

                                                                                       Detaljbudget 2019 

Mars 4 mars 13 mars  Budgetplanering 

                                                                   2020-2022 

                                                                   Investeringsplanering 

                                                                  5-årig 

April 1 april 10 april 

Maj          13 maj 22 maj  Tertialbokslut 

Juni 10 juni 19 juni  

Augusti 12 augusti 21 augusti  Budget 2020-2022 

September 16 september 25 september  Delårsbokslut 

Oktober 14 oktober 23 oktober 

November 11 november 20 november   

December 2 december 11 december     

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska fastställa sina sammanträdesdagar för 2019. Handlingar till 

nämnden ska vara inlagda i Ciceron senast torsdag innan beredning.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-10 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 100 Dnr 2018/00090  

Delegeringsbeslut 

 Inga delegeringsbeslut finns.   
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§ 101 Dnr 2018/00091  

Meddelanden 

Inga meddelanden finns.    

 


