
 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, tisdagen den 21 april 2020 kl 17:00-17:40 

Beslutande 
 
 

Mattias Lejon (M), Ordförande 
Jerry Karlsson (SD) 
Alf Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Olsson (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krister Nilsson (C) 

   

Övriga närvarande Thorsten Schnaars, förvaltningschef 
Monica Siggelow, sekreterare 
Samuel Sköld, ekonomichef 
Mikael Henrysson, kommunalråd 

 

Justerare Alf Nilsson (S) §§ 22-29 

Justeringens plats och tid Varagårdsskolans aula, 2020-04-21 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Monica Siggelow 

Paragrafer §§ 22-29 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Mattias Lejon 

 

 

 
 
Justerare  

Alf Nilsson (S) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-21 

Anslaget är uppsatt  2020-04-22 – 2020-05-13  

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Verkstadsgatan 1, Bjuv 
 

Underskrift 
 

 Monica Siggelow 
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§ 22 Dnr 2020-00004  

Val av justerare samt tid för justering 

Sammanfattning 

Val av justerare samt tid för justering.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utse  
Alf Nilsson (S) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, tisdag 2020-04-21, i anslutning till sammanträdet.  
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§ 23 Dnr 2020-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-04-14.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning.  
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§ 24 Dnr 2020-00006  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Förutsättning för ett arbetsuskott. 
Information om Ekonomirapport januari - mars. 
Information om Status försäljning av fastigheterna Ekeby kommunalhus och 
Flamman. 
Information om Covid-19 lägesrapport. 
Överenskommelse i Tekniska nämnden. 
Utkast Reglemente tekniska nämnden antaget KF xxxx 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.  
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§ 25 Dnr 2020-00007  

Inkomna skrivelser och information 

Sammanfattning 

Beslut 202000120 KS § 87, Ordning för inkallande av ersättare avseende 
nämnder och styrelse, revidering.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.  
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§ 26 Dnr 2020-00041  

Årsredovisning 2019 

Sammanfattning 

Årsredovisning för tekniska nämnden 2019 har sammanställts enligt 
anvisningar från kommunstyrelsen, varvid måluppfyllelse samt viktiga 
händelser under året redovisas.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-30, förvaltningschef Thorsten Olow Schnaars 
Årsredovisning 2019, tekniska nämnden 
 

Ärendet 
Tekniska nämndens årsredovisning för 2019 med verksamheter: 
Fastighetsavdelningen 
Gata/park-enheten 
Lokalvårdsenheten 
Driftadministration  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att godkänna 
årsredovisningen för 2019 samt att överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen.  
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 samt 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 27 Dnr 2020-00020  

Internbudget 2020 

Sammanfattning 

Nämndbudgeten är förvaltningens detaljerade budgetering med fördelning 
av den ekonomiska ramen inför kommande år 2020.   
 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef tekniska 
förvaltning, 2020-03-30 
Nämndbudget 2020 
 

Ärendet 
Nämndbudgeten utgör underlaget för nämndens kommande beslut om 
fördelning av den ekonomiska ramen per anslag inom nämndens 
ansvarsområden samt resultaträkning för kommande år 2020.  
 
Tekniska nämnden beslutade vid senaste nämndsammanträde 2020-02-20 
att godkänna nämndbudget för år 2020 med yrkandet från Alf Nilsson (S) att 
ge förvaltningen i Tekniska nämnden i uppdrag att uppdatera 
investeringsbudgeten till mars månads sammanträde på grund av 
felaktigheter i budgeteringen.  
 
Projekt 153 Detaljplan Skeneholmsskolan/Biblioteket flyttas från tekniska 
nämnden budget 
Projekt 163, försäljning av Flamman Ekeby – 2 000 och försäljning 
Vårdcentralen Ekeby – 3 500 tas bort från tekniska nämndens 
investeringsbudget och att informera nämnden att projekt 158 årlig 
investering fastighetsinvestering för 2020 är underfinansierat med 4 000. 
 
Tekniska förvaltningen har rättat till nämndbudget 2020 enligt de besluten.  
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden besluta att godkänna 
nämndbudget för år 2020. 
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna nämndbudget för år 2020. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 28 Dnr 2020-00047  

Ekonomisk rapport jan - mars 

Sammanfattning 

Ekonomiska rapport per mars månad visar att utfallet ligger i linje med 
budget för perioden. Det finns vissa avvikelser jämfört med budget, men i 
sin helhet bedöms budget för 2020 vara i balans.   

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Thorsten Schnaars 2020-04-20 

Ekonomisk rapport mars, Tekniska förvaltningen  

     
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att, 
tekniska nämnden konstaterar att resultatet följer budget med 
eftersläpningar av fakturering samt extrakostnader för covid-19och 
godkänner den ekonomiska rapporteringen per mars månad.   

    
 

Thorsten Schnaars  
Förvaltningschef tekniska 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 29 Dnr 2020-00043  

Tilläggsäskande investeringar 2020 Tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag enligt bifogad bilaga tilläggsbudget 
2020. I tilläggsbudget begärs även ett utökat anslag för investeringsprojekt 
nr 158 med ytterligare 5 MSEK för 2020.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-01, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Bilaga tilläggsbudget 2020 
 

Ärendet 
Tilläggsbudget enligt bilaga där påbörjade men ej färdigställa investeringar 
flyttas över till 2020 för genomförande. I underlaget ingår ett tilläggsäskande 
för investeringsprojekt nr 158 ”Årlig investering fastighetsinvesteringar 
(generella / underhållsplan), som krävs för att förvaltningen ska kunna 
genomföra nödvändiga underhåll i befintliga fastigheter enligt plan.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att begära 
tilläggsanslag till budget 2020 enligt bilaga tilläggsbudget 2020 och att 
besluta att äska för 2020 med ytterligare 5 MSEK till investeringsprojekt nr 
158 ”Årlig investering fastighetsinvesteringar (generella / underhållsplan)”.   
 

Yrkande 

Alf Nilsson (S) yrkar att S och Samarbetspartierna ser med glädje att man 
från den styrande sidan nu har upptäckt att man har lagt en 
underfinansierad budget på fastighetsunderhåll och yrkar därför bifall till 
förslaget. 
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag till budget 2020 enligt 
bilaga tilläggsbudget 2020 och att besluta att äska för 2020 med ytterligare 
5 MSEK till investeringsprojekt nr 158 ”Årlig investering 
fastighetsinvesteringar (generella / underhållsplan)”.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
 

 

 


