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§1
Presentation av ledamöter och tjänstmän
Kort presentation av tekniska nämndens ledamöter och de tjänstmän från
stadsbyggnadskontoret som arbetar under tekniska nämndens verksamhetsområde.
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§2
Ändring av reglemente för tekniska nämnden. Dnr TKN 2015/1
Tekniska nämndens beslut
1 Överlämna begäran om reglementsändring till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Föreliggande beslutsförslag
Sammanfattning av ärendet
Förslagets syfte är att det alltid skall finnas tre tjänstgörande ledamöter vid arbetsutskottets
sammanträden.
FFS-3-09. Reglemente för tekniska nämnden, §1, andra styckets sista mening ändras till:
Arbetsutskottet är tillika trafiknämnd och skall ha 3 ledamöter med 2 ersättare.
Ersättarna kallas endast då tjänstgöring är aktuell.
Ekonomi
Ändringen innebär inte någon ökad kostnad eftersom ersättare inkallas endast till
sammanträden då tjänstgöring sker och det totala arvodet för det aktuella sammanträdet
blir därför oförändrat.
Övervägande
Tekniska nämnden arbetsutskott består enligt nuvarande reglemente av 3 ledamöter utan
några ersättare. Praktiskt har detta hittills gått att hantera genom att arbetsutskottet flyttat
sammanträden så att alla skall kunna deltaga men förhinder med kort varsel har varit svårt
att hantera och det har vid något tillfälle hänt att endast två ledamöter varit närvarande.
För att undvika att det blir vakanser vid sammanträden så föreslås att två ersättare väljs och
att dessa kallas till de sammanträden då tjänstgöring är aktuell. Eftersom alla ledamöter i
nämnden har tillgång till arbetsutskottets sammanträdeshandlingar och -protokoll så finns
ändå en kontinuitet i informationen och ständig närvaro av ersättarna behövs därför ej.
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§3
Val av arbetsutskott (TKN au) som även utgör trafiknämnd (TN), 3
ledamöter samt 2 ersättare. Dnr TKN 2015/2
Tekniska nämndens beslut
1 Utse Christer Norrman (M), Jan Dickens (S) och Agneta Åkerberg (C) till ordinarie
ledamöter i TKN au och TN.
2 Utse Göran Löfquist (M) och Olle Torlycke (S) till ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden får enligt sitt reglemente utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden
till nämnden. Arbetsutskottet utgör även trafiknämnd (TN). Utskottet ska ha 3 ledamöter
med 2 ersättare. Ersättarna kallas endast då tjänstgöring är aktuell.
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§4
Val av ledamöter till kommunala handikapprådet. Dnr TKN 2015/3
Tekniska nämndens beslut
1 Utse Jan Dickens (S) till ordinarie ledamot och Joseph Farjallah (S) till ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Inför mandatperioden 2015-2018 ska en ordinarie och en ersättare till kommunala
handikapprådet utses från varje nämnd. Dessa väljs inom respektive nämnd, dock har en
politisk överenskommelse gjorts beträffande fördelningen av platserna partierna emellan.
För tekniska nämnden är det (S) som innehar båda platserna.
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§5
Val av ordförande till trafiksäkerhetsrådet. Dnr TKN 2015/4
Tekniska nämndens beslut
1 Utse Christer Norrman (M) till ordförande i trafiksäkerhetsrådet.
Sammanfattning av ärendet
Inför mandatperioden 2015-2018 ska tekniska nämnden utse ordförande till
trafiksäkerhetsrådet. Rådet sammanträder 2 ggr/år, vår och höst. Representanter för polis,
ambulans, räddningstjänst, bussbolag, Hallandstrafiken, trafikskolor, MHF, NTF, bilkår,
SMC, SPF, KPR samt Innerstadsföreningen har representanter i trafiksäkerhetsrådet.
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§6
Information om kommande utbildningar
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Information om kommande utbildningar lämnades.
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§7
Information om investeringsuppföljning och månadsrapportering
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Inge Emanuelsson informerar om att i samband med varje nämndssammanträde redovisas
eventuella förändringar/avvikelser i tekniska nämndens investeringsprojekt.
Den ekonomiska redovisningen för varje månad behandlas i tekniska nämndens
arbetsutskott och överlämnas därefter till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden informeras
via protokollet från TKNau.
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§8
Information om detaljplaner
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Inge Emanuelsson informerar om att det i delegationsregler för tekniska nämnden framgår
att arbetsutskottet har delegation på att yttra sig i de detaljplaneärenden som berör tekniska
nämndens verksamhetsområde.
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§9
Skrivelser för kännedom
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-16:
§ 228 Motion angående förbättrade cykelmöjligheter
§ 230 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan kl 9.30-14.30
§ 231 Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik
§ 234 Medborgarförslag – anlägga, belysa och underhålla gång- och cykelbana genom skogen från
Slätten och Skrea mot Herting
§ 249 Val till kommunala förtroendeuppdrag 2015 m fl år
§ 250 Turordningslista för ersättare vid tjänstgöring
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