
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Tid och plats måndagen den 20 april 2020, kl. 13:00 till 14:20 i Huangshan, 
kommunhuset.
Ajournering 13:45-13:50

Beslutande
Ledamöter Erik Lindström (M)

Lennart Haglund (M)
Håkan Andersen (SD)

Tjänstgörande ersättare Emil Fremäng (S)
Gert Andersson (S)

Övriga närvarande

Övriga Åke Lindström, teknisk chef
Carl-Magnus Träff, sekreterare
Jennie-Ann Olsson Holm, avfallssamordnare §§ 62-64
Nils Gustafsson, lokalstrateg §§ 65-66
Mikael Jönsson, gatu/parkchef §§ 67-69

Utses att justera Emil Fremäng
 

Justeringens plats och tid  Politikerrummet, kommunhuset i Vara  2020-04-24, kl. 08:00

Justerade paragrafer §§ 61-74

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Carl-Magnus Träff

Ordförande
________________________
Erik Lindström

Justerare
________________________
Emil Fremäng
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutsinstans Tekniska nämnden

Protokoll från sammanträde 2020-04-20

Datum då protokollet justerades 2020-04-24

Datum då tillkännagivandet 
publicerades

2020-04-24

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör

2020-05-15

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

Underskrift
________________________
Carl-Magnus Träff
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§ 62 Förfrågan från Svenska kyrkan angående 
avgiftsbefrielse avseende inlämning av 
avfall hos Ragn-Sells

TN 2020/72 5 - 6

§ 63 Lägesrapport avfallshantering och 
renhållning

TN 2020/5 7

§ 64 Föreskrifter och uppehåll i sophämtning TN 2020/41 8 - 9

§ 65 Utredningsuppdrag avkastningskrav på 
kommunala fastigheter, förlängning av 
genomförandetid
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Odengården

TN 2020/82 12 - 13

§ 67 Inbjudan att söka statlig medfinansiering för 
år 2021 från Västtrafik och Trafikverket

TN 2020/61 14 - 15
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§ 69 Förfrågan från Jungatorps belysningförening 
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§ 73 Anmälningsärenden TN 2020/4 24

§ 74 Redovisning av delegationsbeslut TN 2020/3 25
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§ 61

Ändring i dagordningen

Tekniska nämndens beslut
Följande ändringar görs i tekniska nämndens dagordning:

- Ärendena ”Lägesrapport Projekt Vest” och ”Principer för markavtal” utgår och tas upp 
på nästkommande sammanträde.

I övrigt protokollförs ärenden i den ordning de tagits upp på sammanträdet.
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§ 62 Dnr TN 2020/72

Förfrågan från Svenska kyrkan angående avgiftsbefrielse avseende 
inlämning av avfall hos Ragn-Sells

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillåter Svenska kyrkans secondhand och motsvarande lokala 
välgörenhetsverksamheter att lämna grovavfall på Ragn Sells återvinningscentral i Vara utan 
extra kostnad efter godkännande av kommunen. 

Sammanfattning av ärendet
Kyrkans Second hand som drivs som en ideell välgörenhetsverksamhet i Vara har inkommit med 
förfrågan om att få lämna grovavfall till följd av sin andrahandsverksamhet utan extra kostnad på 
kommunens återvinningscentral (som drivs av Ragn Sells). 

Enligt Vara kommuns avfallsplan ska kommunen verka för att förebygga avfall och främja 
återanvändning samt för att återvinna och bortskaffa avfall på bästa sätt. Genom att tillåta 
kyrkans second hand att lämna grovavfall på kommunens återvinningscentral i Vara utan extra 
kostnad, utöver den avfallsavgift de redan betalar. Renhållningsavgiften finansierar kommunens 
kostnader för återvinningscentral. Exempel på detta tillvägagångssätt finns i andra svenska 
kommuner, bland annat i Kungälv. Med den nya skrivningen i 27 kap. 4 § miljöbalken (som 
börjar gälla i augusti 2020) får avfallstaxan finansiera ”åtgärder som kommunen vidtar för att 
underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter från hushåll och 
verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §.” Att 
tillåta kyrkans second hand att lämna avfall som uppstår till följd av dess återbruksverksamhet 
kan därmed ses som ett sätt att underlätta för sådan verksamhet. 

Naturvårdsverket menar dock att det avfall som uppkommer till följd av frivilligaktörernas 
utsortering/alt. ej försäljning ska klassificeras som annat avfall än hushållsavfall. Detta eftersom 
avfallet uppstår som en följd av försäljningsverksamheten. Det avfall som uppstår i aktörernas 
verksamhet faller därför under avfallsinnehavaransvar enligt 15 kap. 11 § miljöbalken och det är 
aktörernas ansvar att säkerställa att avfallet hanteras på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart 
sätt. Eftersom avfallet inte kan anses utgöra hushållsavfall finns det inte grund för att debitera 
mottagandet av avfallet med stöd av kommunens avfallstaxa för hushållsavfall. En särbehandling 
av frivilligaktörerna skulle eventuellt kunna bedömas som gynnande av enskild 
näringsverksamhet (j fr 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen). 
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Utifrån likställighetsprincipen kan det vara problematiskt om ideella verksamheter har andra 
friheter vad gäller att lämna grovavfall på återvinningscentral än andra verksamhetsutövare i 
kommunen.

Utifrån del olika bedömningsgrunder som redovisas ovan är det förvaltningens bedömning att 
det utifrån kommunens avfallsplan samt den nya skrivningen i miljöbalken som börjar gälla i 
augusti 2020 är rimligt att tillåta kyrkans secondhand och motsvarande lokala 
välgörenhetsverksamheter att lämna grovavfall på Ragn Sells återvinningscentral i Vara utan 
extra kostnad efter godkännande av kommunen.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Svenska Kyrkans Second hand om avgiftsbefrielse
Tjänsteskrivelse - Förfrågan från Svenska kyrkan angående avgiftsbefrielse avseende inlämning 
av avfall hos Ragn-Sells

Beslutet ska skickas till
Kyrkans Second hand
Ragn Sells Recycling AB
Avfallssamordnare
Förvaltningsekonom
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§ 63 Dnr TN 2020/5

Lägesrapport avfallshantering och renhållning

Tekniska nämndens beslut
Tekniska tar del av lägesrapporten om avfallshantering och renhållning och lägger informationen 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Avfallssamordnare Jennie-Ann Olsson Holm informerar nämnden om förvaltningens arbete med 
avfallshantering och renhållning. 

Sammanfattning av informationen:
- Upphandling för matavfall ligger ute sedan 2020-04-07, flera intressenter har hört av 

sig. Arbete pågår kring taxeberäkning och ändring av förskrifter. Arbetet med att nå 
ut med information till allmänheten pågår sedan årsskiftet, men i lägre grad än 
planerat på grund av inställda tätortsvandringar. Dialog förs med Ragn-Sells om 
ändring av avtal.

- Offerter har inkommit inför en eventuell nybyggnation av återvinningscentralen, 
kostnadsuppskattning beräknas vara klar i juni.

- Statistik för återvinning 2019 är klart. Andelen återvunnet material har minskat till 
följd av att Retur Mera upphörde 2019

- ÅVS och utökad servicegrad farligt avfall: Nya stationer är på gång i Jung och Helås. 
Översyn pågår kring lösningar för att öka invånarnas inlämning av småelektronik, 
ljuskällor och mindre mängder farlig avfall.

Beslutet ska skickas till
Avfallssamordnare
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§ 64 Dnr TN 2020/41

Föreskrifter och uppehåll i sophämtning

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta följande åtgärder i samband med 
ändringar i renhållningstaxa samt föreskrifter om avfallshantering inför år 2021:

1. Förtydligande görs i föreskrifter om avfallshantering om att uppehåll i sophämtningen 
inte ger betalningsfrihet från grundavgiften. 

2. Förtydligande i föreskrifterna om kriterier för godkänt uppehåll/eget omhändertagande av 
hushållsavfall. 

3. Möjlighet till uppehåll i 5 år skrivs in i föreskrifterna med tydliga uppföljningsbara 
kriterier.

4. Förtydligande görs i renhållningstaxa kring grundavgift och hämtningsavgift samt hur 
många kronor respektive avgift utgör.

5. Förtydligande görs på hemsidan om vilka kriterier som måste uppfyllas för godkännande 
av ”uppehåll i sophämtningen” samt ”eget omhändertagande och befrielse från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen”. 

6. Kriterier för godkänt uppehåll/eget omhändertagande av hushållsavfall skrivs med på 
ansökningsblanketter till miljö- och byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att redovisa förutsättningarna för uppehåll i 
sophämtningen i Vara kommun och återkomma med förslag på eventuella förändringar i 
renhållningsföreskrifterna.

Enligt huvudregel i miljöbalkens 15 kap. är det förbjudet att själv återvinna eller bortskaffa avfall 
om en kommun eller producent har ansvaret. Denna regel har tillkommit för att säkerställa ett 
skydd för människors hälsa och miljön. Den fastighetsinnehavare som själv önskar ta hand om 
avfallet måste kunna visa att denne utan risk för olägenheter själv kan omhänderta sitt avfall på 
fastigheten. 

När en kommun tillhandahåller en tjänst inom ramen för sina skyldigheter att svara för 
renhållningen måste därmed den enskilde visa att tjänsten inte tas i anspråk och att det med ett 
objektivt betraktelsesätt saknas behov av tjänsten för dennes del. Idag saknas tydliga kriterier i 
kommunens föreskrifter för att ”uppehåll i sophämtningen” samt ”eget omhändertagande och 
befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen” ska godkännas. Dessa 
bör därmed förtydligas.
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Vid uppehåll i hämtning eller dispens från hämtning saknas grund att debitera den rörliga delen 
av avfallsavgiften, ofta kallad hämtningsavgift. Däremot får kommunen debitera grundavgift. 
Fastigheten utgör fortfarande en del av den kommunala avfallshanteringen och 
fastighetsinnehavaren har tillgång till bland annat återvinningscentral. Idag saknas förtydligande 
i kommunens renhållningstaxa om fördelningen mellan grundavgift och hämtningsavgift. Detta 
bör åtgärdas.

Enligt bedömning av kommunens miljöinspektörer finns grund för att införa möjlighet till 
uppehåll i sophämtning i upp till 5 år vid fastigheter som, objektivt sett, är obeboeliga och där 
fastighetsinnehavaren kan styrka att inga människor kommer vistas på fastigheten utöver i syfte 
av tillsyn. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – uppdrag att utreda uppehåll i sophämtningen

Beslutet ska skickas till
Avfallssamordnare
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§ 65 Dnr TN 2019/154

Utredningsuppdrag avkastningskrav på kommunala fastigheter, 
förlängning av genomförandetid

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda införandet av avkastningskrav 
på kommunala fastigheter med inriktning att avkastningskravet inarbetas i budgetarbetet under 
2021 för att gälla från och med 2022.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden gav 2019-12-09 §194 förvaltningen i uppdrag att införa ett avkastningskrav 
på kommunens fastigheter som motsvarar vad som gäller motsvarande fastigheter utanför det 
kommunala beståndet. Verksamheter inom kommunen, dock inte bolag, ska kompenseras i 
motsvarande grad i sina budgetramar. Avsikten är att kommunen ska få ersättning för den risk 
man tar och för framtida utvecklingsbehov inom beståndet. En ungefärlig avkastningsnivå på 
6,5% är uppdragsinriktningen. Uppdraget utgick från att avkastningskravet skulle inarbetas i 
budgetarbetet under 2020 för att gälla från och med 2021. 

En första analys av uppdraget har gjorts utifrån vilken påverkan detta skulle ha på såväl interna 
som externa hyresgäster, på Fastighetsenheten och på kommunens totalekonomi. En analys av 
verkställigheten av uppdraget utifrån hyresavtal och tidsramar har också gjorts. 

En given konsekvens är att det skulle skapas en årlig buffert i Fastighets budget på i 
storleksordningen 6,5 mnkr. Av dessa skulle cirka 5 mnkr komma från interna hyreshöjningar 
och resterande från de externa hyresgästerna.  Att Fastighetsenheten får en buffert för händelser 
som normalt inte täcks i hyran är bra men påverkar samtidigt kommunens driftbudget. Det kan 
handla om exempelvis rivningar, extremvintrar med höga värmekostnader eller oförutsedda 
större akuta åtgärder som behöver göras. Det som under ett givet år inte används av detta lämnas 
tillbaka till Kommunstyrelsen. 

En djupare analys av den delen i uppdraget som medför hyreshöjning för externa hyresgäster och 
verkställighet av detta måste göras och därmed är tidsramen för snäv för att totalt sett kunna 
verkställa uppdraget till att gälla från 2021. Rådande marknadssituation (orsakad av pandemi) för 
de externa hyresgästerna påverkar också detta.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utredningsuppdrag avkastningskrav på kommunala fastigheter, förlängning av 
genomförandetid

Beslutet ska skickas till
Fastighetschef 
Lokalstrateg
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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§ 66 Dnr TN 2020/82

Utökad lokalyta för daglig verksamhet på Odengården

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna hyresavtal och för 
kommunens räkning utöka hyrd yta på Odengården med 189 kvm.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 20-04-01 § 20 att hemställa hos Tekniska nämnden att 
genomföra projektet ”Nya Kompassen och samlokalisering av Daglig Verksamhet på 
Odengården”. Detta inbegriper att utöka hyrd lokalyta på Odengården, 
verksamhetsanpassa den nya ytan samt göra ombyggnationer på Smedjegatan 33 för att 
tillskapa ”Nya Kompassen”. 

Verksamheten Kompassen är för närvarande lokaliserad på Nordhemsgatan i en 
fastighet som är byggd som en gruppbostad. Dessa lokaler är i dagsläget för små och 
inte optimalt anpassade för verksamheten. Ventilationen är undermålig och byggnaden 
har ett brandskyddsföreläggande som bland annat innebär att sprinklers måste 
installeras för att få fortsätta att bedriva boendeverksamhet där. Åtgärder där måste vara 
utförda senast i april 2021.

Enheten Arbete, Sysselsättning & Integration bedriver i dag sin verksamhet 
huvudsakligen i två lokaler, på Odengården och på Smedjegatan 33. Att samlokalisera 
dessa verksamheter till ett och samma ställe på Odengården skulle medföra vinster i 
såväl effektivitet och kvalité. De frigjorda lokalerna på Smedjegatan kan sedan genom 
måttliga omställningsåtgärder möjliggöra ett Nya Kompassen på denna plats. Detta 
möjliggör också en förflyttning av enheten för Boendestöd från Vårdcentrum till 
Smedjegatan, vilket är gynnsamt för bägge verksamheterna.

Projektet bedöms som helhet gynnsamt för såväl Socialnämndens berörda verksamheter 
som för dess ekonomi. En stor vinst i projektet är att slippa ställa om byggnaden på 
Nordhemsgatan till ändamålsenliga lokaler.

Även för kommunen som helhet kan detta bli gynnsamt då det kan leda till ett högre 
utnyttjande av vårdcentrum samt en eventuell avyttring av fastigheten på 
Nordhemsgatan.

I dag hyr kommunen 94% av den uthyrbara ytan på Odengården, motsvarande cirka 
3500 kvm. Utökningen med den nya ytan på 189 kvm kommer medföra att kommunen 
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hyr 99% av Odengården. Den årliga hyresökningen blir 100 000 kr vilket blir en del av 
internhyran till Socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utökad lokalyta för daglig verksamhet på Odengården 

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Fastighetschef
Förvaltningsekonom
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§ 67 Dnr TN 2020/61

Inbjudan att söka statlig medfinansiering för år 2021 från Västtrafik 
och Trafikverket

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att söka samfinansieringsbidrag för ombyggnad 
av Kyrkogatan i Vedum för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket / Västra Götalandsregionen har inbjudit till att ansöka om samfinansiering (50 % 
bidrag) för åtgärder på kommunala gator. Det avser åtgärder för förbättrad kollektivtrafik, cykel- 
samt trafiksäkerhet. Sista ansökningsdag är 30/4 2020.

Det är denna typ av samfinansiering som använts vid tidigare utbyggnader av gång- och 
cykelvägar (cykelbanor) såsom Tingshusgatan, Stora Torget, och nu aktuella Drottninggatan.

Vid en inventering av objekt som bedöms lämpliga har förvaltningen kommit fram till att 
Kyrkogatan i Vedum bör prioriteras. Idag finns det en gång- och cykelväg från Vedums skola 
under järnvägen, längs Södra Torget, för att sluta vid Bitternavägen, där Kyrkogatan tar vid. 
Kyrkogatan är det naturliga vägvalet för boende väster om Bitternavägen när de har 
målpunkterna Järnvägsstation, Vedums skola eller Idrottshallen.

Utöver att det vore ett lyft för oskyddade trafikanter att anlägga en gång- och cykelväg på 
Kyrkogatan, finns det behov av att både åtgärda dåliga VA-ledningar samt körbanans asfalt. 
Inför ett åtgärdande bör både fastighetsregleringar och detaljplaneändring ske. Härvid behöver 
Tekniska nämndens beslut (§ 26 2020-02-17) hanteras. Då beslutades att ställningstagande i 
frågan kan tas först efter kommande tätortsvandringar i Vedum.

Trafikverket inkluderas i projektet, så att passagen över Bitternavägen (där Trafikverket är 
väghållare) hastighetssäkras på lämpligt sätt.

Till ärendet bifogas ett utkast till ansökan.

Beslutsunderlag
Inbjudan statlig medfinansiering år 2021 VGR
Ansökan Kyrkogatan i Vedum
Tjänsteskrivelse Inbjudan statlig medfinansiering 2021
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Beslutet ska skickas till
Gatuenheten
Förvaltningsekonom
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§ 68 Dnr TN 2020/14

Tätortsvandringar 2020

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att:

1. tätortsvandring 2020 genomförs 31 augusti, 3 september och 9 september.
2. inför inbjudan ska tidpunkt för tätortsvandring i Vara, samt uppsamlingsheat, läggas till.

Sammanfattning av ärendet
Varje år genomför tekniska nämnden tillsammans med förvaltningen tätortsvandringar i 
kommunenens tätorter. Tidigare beslutade datum för tätortsvandringen 30 mars, 6 april och 16 
april ändras till 31 augusti, 3 september och 9 september. 

Förvaltningen föreslår nedanstående tidsplan för tätortsvandringar:

Måndag 31 augusti 08.30- 10.00 Tråvad Boulebanan 

10.30- 12.00 Larv Fotbollsplan Hedensborg                  

             13.30- 15.30 Vedum Laskegården

Torsdag 3 september 08.00- 08.45 Öttum Bygdegården

09.10- 11.00 Kvänum Sahlins Ica-butik

11.15- 12.15 Jung Busshållplats                           

13.45- 14.45 Håkantorp Järnvägsparken 

15.00- 16.30 Levene Boulebanan

Onsdag 9 september 12.30- 13.40 Helås Gamla affären

14.00- 15.30 Arentorp Skandia Elevator 

16.00- 16.30 Tumleberg Nya lekplatsen

17.00- 17.45 Emtunga Busshållplatsen
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Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Erik Lindström (M) yrkar på att följande tillägg görs: inför inbjudan ska tidpunkt för 
tätortsvandring i Vara, samt uppsamlingsheat, läggas till.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut 
med Erik Lindströms tilläggsyrkande, och finner att nämnden beslutar så.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Tätortsvandringar 2020

Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden
Teknisk chef
Gatuchef
Organisationer och grupper som medverkar vid tätortsvandringarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr TN 2020/79

Förfrågan från Jungatorps belysningförening om kommunalt 
övertagande

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden övertar Jungatorps belysningsförenings gatubelysningsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Jungatorps belysningsförening i Edsvära har framfört önskemålet att kommunen ska överta 
ansvaret för deras gatubelysningsanläggning.

Skälet som föreningen främst anför är problem då det saknas stadgar, vilket gör att de nekas 
registrering hos skatteverket och därmed nekas konto på bank.

Från det att Tråvads kyrkbys belysningsförening under 2018 var den förening som först ansökte 
om övertagande har knappt 10 belysningsföreningar övertagits av kommunen. I tjänsteskrivelsen 
inför det beslutet nämndes att fler föreningar troligen kommer inkomma med motsvarande 
önskemål.

Kostnaden för kommunen att överta anläggningen är initialt ringa, då driftsbidraget är i paritet 
med löpande kostnader. Men på samma sätt som kommunen avser att investera i nya LED-
armaturer, kommer alla belysningsföreningar behöva byta ut sina armaturer. Fast, för att de skall 
mäkta med utbytet, är det troligt att kommunen kommer behöva stötta dem – på samma sätt som 
kommunen stöttade tidigare byte av armaturer. I så fall innebär ett övertagande, i praktiken, inte 
någon fördyring för kommunen.

I kartskissen nedan är utsträckningen av belysningsföreningens belysningsstolpar markerat med 
rött.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Anhållan om övertagande, med tillhörande årsmötesprotokoll
Tjänsteskrivelse: Kommunalt övertagande av Jungatorps belysningsförening

Beslutet ska skickas till
Jungatorps belysningsförening
Gatuenheten

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr TN 2020/50

Rambudget 2021 tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden överlämnar budgetförslag för år 2021 för vidare beredning, med 

följande ändringar:
a. Ram för renovering och ombyggnad av bildningsnämndens fastigheter minskas 

till 20 000 tkr åren 2021 och 2022.
b. Investering för Nedervara rekreationsområde stryks ur detta års budgetförslag
c. förändring av investeringsram gata-park ökas till 4000 tkr för åren 2021 och 2022.

2. Budgetförslaget innebär att budgetramen för tekniska nämnden uppgår till 22 454 tkr.
3. Förslaget till investeringsbudget omfattar år 2021 totalt 217 909 tkr vilket innebär en 

höjning med 47 059 tkr.
4. Förvaltningens får i uppdrag att regelbundet redovisa tidsplanering för nämnden utifrån 

GANTT eller motsvarande, för planerade investeringsprojekt per verksamhetsområde, 
med start 2020-10-19.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen lämnar ett förslag till budget för år 2021 för enheternas verksamheter.

Förvaltningens intäkter år 2021 är beräknade till 255 169 tkr och kostnaderna är beräknade till
277 623 tkr. Budgetförslaget innebär att budgetramen för tekniska nämnden uppgår till 22 454 
tkr (2021), 23 503 tkr (2022), 23 220 tkr (2023) samt 22 879 tkr (2024).

Förslaget till investeringsbudget innebär en minskning med 27 624 tkr år 2020 och en höjning 
med 50 059 tkr år 2021.

Effektivisering för tekniska nämnden föreslås uppgå till 1 500 tkr 2021, som verkställs genom att 
befintliga hyror inte räknas upp med 2 % som planerat. Till följd av detta kan ramökningen 
reduceras i motsvarande grad för de köpande förvaltningarna (bildningsnämnden -1 150 tkr, 
socialnämnden -220 tkr, kommunstyrelsen -130 tkr (inkl tomhyror)). Konsekvensen blir att 
fastighetsverksamhetens ekonomi försämras med 1 500 tkr vilket långsiktigt behöver beaktas. 
Kommunen belastas vid olika tillfällen med kostnader som är av engångskaraktär till följd av 
verksamhetsförändringar. Denna typ av åtgärder är dock återkommande. Exempel på detta är 
avvecklingskostnad för boenden och rivning av byggnader. Det är lämpligt att denna typ av 
kostnader, som är relaterade till fastighetsverksamheten, kan täckas inom den verksamheten. 

Förslag till beslut innebär att överlämna budgetförslaget till budgetberedningen för vidare 
beredning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Erik Lindström (M) yrkar på att tekniska nämnden överlämnar budgetförslag för år 2021 för 
vidare beredning, med följande ändringar:

- Ram för renovering och ombyggnad av bildningsnämndens fastigheter minskas till 
20 000 tkr åren 2021 och 2022.

- Investering för Nedervara rekreationsområde stryks ur detta års budgetförslag
Gert Andersson (S) yrkar på att budgetförslaget antas enligt Erik Lindströms ändringsyrkande, 
med följande ändring: förändring av investeringsram för gata-park ökas till 4000 tkr åren 2021 
och 2022.

Håkan Andersen (SD) yrkar på att förvaltningens får i uppdrag att regelbundet redovisa 
tidsplanering för nämnden utifrån GANTT eller motsvarande, för planerade investeringsprojekt 
per verksamhetsområde, med start 2020-10-19.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan anta budgetförslaget med alla ändrings- och 
tilläggsyrkanden, och finner att nämnden beslutar så.

Beslutsunderlag
Budget 2021, plan 2022-2024
Tjänsteskrivelse – Budget 2021, plan 2022-2024

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 71

Information från förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av informationen från förvaltningschefen. 

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Åke Lindström informerar om följande:

- För VA-enhetens del är den nya slamhanteringshallen nu färdigställd. Nya filter är 
installerade på dricksvattenanläggningen i Helås.

- Arbetet med Drottninggatan går enligt plan och förväntas vara avklarat under året.
- Fastighetsenheten arbetar med att bygga ut parkeringar vid vårdcentrum, och anläggandet 

av en återvinningscentral för nyttjande av vårdcentrums verksamheter.
- Tekniska förvaltningen har varit relativt förskonad från påverkan av covid-19. 

Kostenheten är den enhet som varit mest berörd, med en kortare episod av stort 
personalbortfall på grund av sjukskrivningar. Enheten får delvis alternativa 
livsmedelsprodukter från leverantörer, då leverantörernas transportkedjor påverkas av 
pandemin. Matleverans till personer i ålder 70+ via AME fungerar bra, kostenheten 
producerar måltider för dessa leveranser.

- En ekonomisk prognos kommer att tas fram efter april månad. I dagsläget ser läget bra ut, 
men med en viss osäkerhet då bland annat lönekostnader ännu inte är inräknade. 
Avfallsverksamheten redovisar ett underskott. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr TN 2020/15

Ärendebalans för tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av ärendebalansen per 2020-04-09 och lägger densamma till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ärendebalans uppdateras varje månad och presenteras för nämnden vid varje 
sammanträde. Ärendebalansen ger nämnden en samlad bild över ärenden och uppdrag till 
förvaltningen med beskrivning, statusrapport, ansvarig och tidsplan för respektive ärende. 

Behandling på sammanträde
Håkan Andersen (SD) noterar följande:

- TN 2020/14: Ärendets tidsplan, med beslut i TN 2020-09-21, är för snäv.
- TN 2019/91: Uppges att ärendet skulle redovisas på aprilmötet, förvaltningschef 

meddelar att det flyttas till majmötet.
- TN 2019/136: Uppges att ärendet skulle slutredovisas på aprilmötet, förvaltningschef 

meddelar att det flyttas till majmötet.
- TN 2019/119: Ärendet är inlagt som dubbletter med olika tidsplan, förvaltningschef 

meddelar att ”Hösten 2020” är korrekt tidsplan.
- TN 2019/157: Ärendet är inlagt som identiska dubbletter.

Förvaltningschef meddelar att förvaltningen tar till sig synpunkterna och att de kommer att ingå i 
uppdateringen av ärendebalansen inför nästa nämndssammanträde.

Beslutsunderlag
Ärendebalans per 2019-04-09
Tjänsteskrivelse – Ärendebalans

Beslutet ska skickas till
Ansvariga för ärenden i ärendebalansen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr TN 2020/4

Anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av anmälningsärendena och lägger dessa till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Dnr Ärende eller handling
TN 2020/6 20200317, 20200330, 20200408: Statistik avseende utfärdade och betalda P-

anmärkningar för svenska och utländska fordon, årsredovisning av belopp, P-
anmärkningar 

TN 2020/57 Nytt avtal för Portionsfomar-
TechPack har fått detta avtal och det gäller20200301-20240229

TN 2019/21 Meddelande från Trafikverket om byggstart, E20 – Eling Vara

TN 2019/87 Begäran om omprövning: Nybyggnation Skola- och förskola Tråvad

TN 2020/55 Uppsägning av Bowling i Vara, Bowlinghall  och beredningskök

TN 2020/88 Förfrågan om hyresreduktion från Actic

TN 2020/90 Information från SKR om Trafikverkets beslut att inte övertaga av kommunal 
belysning på statlig väg samt belysningsplan

TN 2020/91 Uppsägning med villkor, Kronans Droghandel i Aspen 7

TN 2019/120 Beslut från KF 20200330 avseende äskande om medel från tekniska nämnden 
för matavfallsinsamling

TN 2020/11 Beslut från KF 20200330 ansvarsfrihet till nämnderna

TN 2020/23 Beslut från KF 20200330 revidering av nämndernas reglementen för att 
möjliggöra deltagande på nämnderna på distans
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr TN 2020/3

Redovisning av delegationsbeslut

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har genom sin delegeringsordning, antagen av tekniska nämnden 2019-01-09 
§ 1, överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med 
stöd av delegering – även vidaredelegering – skall anmälas till tekniska nämnden. 

Nedanstående beslut anmäls till tekniska nämnden 20 april 2020:

Punkt Beslutsdatum Ärende och beslut Delegat
10.8 Kvartal 1/2020 Parkeringstillstånd Fordonsansvarig

1.1 20200331 Uppsägning av avtal för 
avflytt, Beredningskök 
och servering, Bowlingen 
i Vara

Tekniska nämndens 
ordförande

1.1 20200331 Uppsägning av avtal för 
avflytt, Bowlinghall, 
Bowlingen i Vara

Tekniska nämndens 
ordförande
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