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Innehållsförteckning:
§ 45 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (16056)
§ 46 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (16048)
§ 47 Redovisning av bostadsanpassningsbidrag 2012-2016
§ 48 Ordinarie sammanträdesdatum 2017
§ 49 Bron vid Forsmöllans kraftstation
§ 50 Fortsatt utredning av Restaurang Seniorens verksamhet ekonomi
§ 51 Redovisning av kostnadsutveckling för livsmedel och förslag till justering
av budget 2017
§ 52 Utbyte av armaturer för gatubelysning
§ 53 Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Abborren 8
och del av Klippan 3:145
§ 54 Rapport om beläggningsarbeten 2016
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§ 45
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (16056)
KS 2016.1160.274

Ärendet
Ansökan har inkommit om bidrag till bostadsanpassning på fastighet för att bl.a.
iordningsställa trapphiss till källare och bredda badrumsdörr på bottenvåningen.
Åtgärderna är kostnadsberäknade till ca 110 000 kr inkl. moms.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-09-14
Tekniska utskottets beslut
Godkänner ansökan om bostadsanpassningsbidrag om 110 000 kr inkl. moms som
utbetalas efter besiktning av arbetet.
_____
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§ 46
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (16048)
KS 2016.1570.274

Ärendet
Ansökan har inkommit om bidrag till bostadsanpassning på fastighet för montering
av ramper och badrumsanspassning.
Åtgärderna är kostnadsberäknade till ca 207 500 kr inkl. moms.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-08-24
Tekniska utskottets beslut
Godkänner ansökan om bostadsanpassningsbidrag om 207 500 kr inkl. moms som
utbetalas efter besiktning av arbetet.
_____
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§ 47
Redovisning av bostadsanpassningsbidrag 2012-2016
KS 2016.1625–1.274

Ärendet
Med anledning av två andra ärenden (§45-46) om bostadsanpassningsbidrag
meddelar Tekniska förvaltningen, att prognosen för verksamhet 5209
bostadsanpassningsbidrag tyder på en total utgift 2016 om 2 300 kkr. Budgeten är
1 800 kkr.
Budgeten har i praktiken varit oförändrad på 1 800 kkr sedan år 2007. Under de 9
verksamhetsåren 2007 till och med 2015 har utgifterna överskridit budgeten vid 4
tillfällen. Påtagliga variationer i antalet ärenden och omfattning av enskilda ärenden
medför att verksamheten är svårbudgeterad.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens rapport 2016-11-08
Tekniska utskottets beslut
Informationens noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Tekniskt utskott

Sida

6 (13)

Sammanträdesdatum

2016-11-08

§ 48
Ordinarie sammanträdesdatum 2017
KS 2016.1457.101

Ärendet
Kommunkansliet lämnar förslag till sammanträdestider för Teknisk utskott 2017.
Beslutsunderlag
Kansliets förslag till sammanträdestider för Teknisktutskottet 2017
Tekniska utskottets beslut
Godkänner sammanträdestider 2017 för tekniskt utskott tisdagar kl. 13.30 om inget
annat anges: 17 jan, 14 feb, 14 mar, 11 apr, 9 maj, 13 juni, 15 aug, 12 sep, 10 okt, 7
nov och 5 dec.
_____
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§ 49
Bron vid Forsmöllans kraftstation
KS 2015.0642.312

Ärendet
Bron vid Forsmöllans kraftstation tillhör Skånska Energi. På grund av risker med att
använda den bron är avstängd. För att kommuninvånarna ska kunna nyttja
kommunens strövstråk till fullo måste bron ersättas.
Teknisk chef Björn Pettersson kommer att ge en lägesrapport efter dialog med
Skånska Energi.
Beslutsunderlag
Kartskiss, bron vid Forsmöllans kraftstation, bilaga TU § 49/16
Protokollsutdrag Tekniskt utskott § 38/16
Tekniska utskottets beslut
Uppdrar åt Tekniska förvaltningen att till nästa möte ta fram och presentera rapport
kring fortsatt hantering avseende bro Forsmöllan.
_____
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§ 50
Fortsatt utredning av Restaurang Seniorens verksamhet ekonomi
KS 2016.0914.012

Ärendet
Restaurang Senioren har alltsedan renoveringen 2007 hanterats i ekonomisk mening
likt ett företag. Avsikten var också att restaurangen skulle vara bredare i utbud och
riktad till en större kundkrets. Skillnaden mot kommunens övriga kök är att antalet
ätande varierar stort och även grupper av lunchgäster varierar, nämligen olika
grupper av brukare, elever eller liknande. Därtill är lunchpriset bestämt av
kommunstyrelsen och ligger på en nivå som ansetts vara rimlig allmänt sett, dock
inte för att vara kostnadstäckande.
All annan matlagning i kommunens kök sker efter beställningar med relativt stabilt
antal portioner och till självkostnad (genomsnitt för alla kök och till respektive
grupp: förskola, grundskola, gymnasiet eller äldreomsorg).
Budget för Senioren är inte i balans. Intäkter täcker inte produktionskostnad och
volym. Tekniska förvaltningen har därför föreslagit höjt lunchpris och andra
åtgärder. Tekniska förvaltningen redovisade för tekniska utskottet den 13 oktober
2015 en utredningsrapport och den 14 juni i 2016 en mer detaljerad sådan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016–11-02
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
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§ 51
Redovisning av kostnadsutveckling för livsmedel och förslag till
justering av budget 2017
KS 2016.1646-1.012

Ärendet
Tekniska förvaltningen redovisade vid Tekniska utskottets sammanträde 13
september hur kostnadsutvecklingen varit för livsmedel och att budget för 2017
därför bör justeras.
Utskottets beslut blev att förvaltningen får i uppdrag att beräkna nya portionspriser
för 2017 och sammanställa dessa som underlag för anslagsökning till köpande
förvaltningar. I beräkningarna ska effekter av billigare råvaror, minskat utbud eller
andra åtgärder visas.
Livsmedelskostnaderna är budgeterade till 12,1 Mkr. Prognosen för 2016 är
13,1 Mkr. Med denna prognos bedömer tekniska förvaltningen att
livsmedelskostnaderna ökar under 2017 med 2 %, räknat som ett genomsnitt över
året och olika produktvolymer från 13,1 till 13,3 Mkr.
Priser för måltider till barn och utbildningsförvaltningen och till socialförvaltningen
baseras på livsmedelskostnader som sammantaget budgeterats till 12,1 Mkr. För att
kunna täcka en högst trolig livsmedelskostnad på 13,3 Mkr behövs höja
måltidpriserna enligt tabell nedan.
Måltidspris
Förskola
Grundskola
Fritidshem
Gymnasiet
Helkost ÄO
Portionsförpackad

Budget 2017

74,21
43,05
47,09
54,77
152,77
61,55

Reviderat 2017

kr
kr
kr
kr
kr
kr

75,69
44,03
48,61
56,09
157,48
63,29

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Ett alternativ eller komplement till prisökning är att ändra i utbudet. Det krävs
betydande ändringar för att kompensera skillnaden mellan budget och troligt utfall,
nämligen 1,2 Mkr.
Exempelvis ger servering av fiskrätt varannan vecka i stället för nuvarande varje
vecka en livsmedelskostnadskostnadsminskning för grundskolan på 115 kkr/år.
Dyrare rätter än fisk serveras 1-2 gånger per termin och stryks dessa blir inte
kostnadsminskningen större än nämnda belopp.
En enklare måltidsdryck än mjölk, oftast då vatten, serveras och har serverats på sina
håll. För förskolan och grundskolan skulle en sådan ändring ge en
kostnadsminskning på 500 kkr–150 kkr i EU-bidrag, nämligen
350 kkr netto.
Signatur justerare
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-08-01
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
2. Yttrande inhämtas från ekonomichef över redovisning av kostnadsutveckling till
Kommunstyrelsens sammanträde den 7 december 2016.
_____
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§ 52
Utbyte av armaturer för gatubelysning
KS 2016.1229.317

Ärendet
Under hösten 2015 genomförde tekniska förvaltningen upphandling av en
entreprenad som omfattar leverans och utbyte av cirka 1 500 st.
gatubelysningsarmaturer. Tekniska utskottet gav, när anbudsutvärderingen var klar,
förvaltningen rätt att avsluta upphandlingen.
Upphandlingen försenades kraftigt på grund av att anbudsgivare begärde
överprövning i två instanser. Först i maj månad kunde avtal tecknas.
Arbetet med att byta armaturerna startar inom två veckor och entreprenören
meddelade vid ett tidigare startmöte att utbytet ska vara klart vid årsskiftet.
Tekniska förvaltningen räknar med att kostnaden för byten och därtill ett mindre
antal nya stolpar blir cirka 5 Mkr. Detta belopp finns i budget 2016.
Det kan noteras att kommunen innan bytet har cirka 2 500 st. kvicksilverarmaturer.
När den aktuella entreprenaden är avslutad kvarstår cirka 1 000 st. Innan dessa byts
ut ska frågan klarläggas om kommunens belysning på Trafikverkets vägar och
enskilda vägar. I stället för att byta ut kan det bli fråga om att överlåta eller släcka.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-10-04
Protokollsutdrag Tekniskt utskott § 44
Kartor bilaga, TU § 52/16
Tekniska utskottets beslut
Ärendet bordläggs och tas upp vid nästa sammanträde med TU, 2016-12-06.
_____
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§ 53
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande
Abborren 8 och del av Klippan 3:145
KS 2016.1606.256

Ärendet
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande ovanstående
fastigheter är upprättad, se bifogad handling. Kommunen äger Klippan 3:145 och
Abborren 8 ägs av Jerzy Struski och Diana Ringnér.
Syftet med fastighetsregleringen är att fastighets bilda så tomten överensstämmer
med gällande detaljplan och området som berörs omfattar ca 100 m².
Markpriset är satt till 30 kr/m² och ägarna till Abborren 8 ska betala
förrättningskostnaden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-10-24
Överenskommelse om fastighetsreglering
Kartskiss, Abboren 8, TU § 53/16
Tekniska utskottets beslut
Godkänner överenskommelse om fastighetsreglering berörande del av Klippan
3:145 och Abborren 8.
_____
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§ 54
Rapport om beläggningsarbeten 2016
KS 2016.1608.310

Ärendet
Tekniska förvaltningen redovisar utdrag ur en rapport från 2014 om inventering av
beläggningsskador på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Kommunen
förvaltar cirka 720 000 kvm gatuyta och 104 000 kvm gång- och cykelvägar.
Det vore önskvärt om drygt 20 000 kvm förnyas årligen genom
underhållsbeläggningar och mindre lagningar. Då underhållet är eftersatt
rekommenderas i rapporten att underhållsskulden bortarbetas under en 10 årsperiod,
genom en årlig förnyelse av drygt 40 000 kvm. Detta ger ett anslagsbehov på 8 Mkr
per år.
För 2016 finns tillgängligt för beläggningsarbeten; 3,5 Mkr inom driftbudgeten och 2
Mkr i investeringsbudgeten. Därtill 2 Mkr som är flyttade från 2015 års
investeringsbudget.
Sammantaget bör, för att eliminera underhållsskulden, 8 Mkr per år anslås för att
disponeras till beläggningsarbeten under cirka 8 år framöver.
Beslutsunderlag
Rapport skadeinventering 2016-11-08
Tekniska utskottets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

