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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid : 

Underskrifter: 

Högantorp, kommunhu set. Onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 09:30-10:30 

Lennart Kalde ren (M), ordförande ersätts av Raili Nilsson (ej § 87 på grund av j äv 
Petter Liljeblad (L), ordförande § 87 
Patrik Robbertte (S) ersätter Kjell Häggkvist (S) 
Björn Odelius (M) ersätter Björn Kvist (M) 
Arne Närström (S) 

Raili Nilsson (C) 

Christi na Lood, Mats Bergström, Filip Tilja, Per-Johan Hurtig, Sonia More, Martina 
Melin, Bo Thoor 

Arne Närström (S) 

Omedelbart 

.. k. ... li . Sekreterare 
Martina M ell in 

Lennart Kalderen (M) § 86 
jtl1.../z11tll 
Petter Liljebl!ci (L) § 87 

Ordförande 

Justerande 
Arne Närström (S) 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommun styrelsens tekniska utskott 

Organ: 
Sammanträdes
datum: 

Datum för anslagets 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

2019-08-28 

uppsättande : 2019-08-29 
Överklagande tiden går 
ut: 2019-09-19 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Datum för anslagets 
nedtagande: 
2019-09-20 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

·!4···A H .. 
Martina Melin 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Bilaga: Principer för hyressättning av bostäder med sociala kontrakt 

§ 87 Förslag till sträckning för kabelförläggning - Fågelsången 

Ordf. sign . Just. sign . 
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Kommunstyre lsens tekniska utskott 

KSTU § 86 KS/2019:201 

Information om budget för MSB 2020-2022 
Bilaga: Principer för hyressättning av bostäder med sociala 
kontrakt 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetram för 2020 vilket för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen (inklusive VA-verksamheten) innebar en ramökning med -3 
841 tkr, till en totalram 2020 på -69 463 tkr. Exklusive VA-verksa mheten uppgår ramökningen 
från år 2019 till år 2020 till 2 452 tkr. I verksam hetsplan redogörs för respektive rampost . 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen. 

Sändlista 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign . 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 87 KS/2019:116 

Förslag till sträckning för kabelförläggning - Fågelsången 
på grund av jäv deltar inte Lennart Kalden~n (M) i handläggningen av ärendet. 

Vattenfall behöver förlägga nya kablar ti ll Fågelsången för att det ska fi nnas kapacitet i elnätet. 
På några ställen så måste befintliga kab lar fl yttas då de kommer att hamna mitt i kommande 
di ken för nya ans lutn ingsvägen. Anslutningen för skola/id rottsha ll kommer att ske i ny 
transformatorstation placerad vid ny parkering för skolan (mot Rönn ingeborg). 

För att minimera störningen längs etapp 1 - 3 kan Vattenfa ll bygga en ny ti llfä llig Ge-väg som 
förläggs på samma sida där skolan/idrottshall en kommer att byggas. Denna tillfälliga Ge-väg 
plockas bort direkt efter att Vattenfalls arbeten är färdiga. 

Kostnaden för en tillfällig Ge-väg kommer att belasta projektet (för 10-14 veckor användande) 
till en beräknad kostnad av 500-700 tkr. 

Om det inte byggs en ny tillfällig Ge-väg finns det fortsatt framkomlighet via befintliga 

Ge-väga r, om än med lite längre gång/cykelsträckor, för alla sträckorna i projektet en ligt 

Vattenfalls förslag. I bilaga 4 finns en kartbild över den förlä ngda sträcka som etapp 3 

skulle innebär för de som nyttja befintlig Ge-väg, 300 m blir omvägen med detta 

alternativ. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 21 augusti 2019. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkä nner förs laget till Vattenfalls 

tillfälliga omledning av cykel och gångtrafi kanter på kommunens mark. 

2. Kommunstyrelsen tekniska utskott uppdrar förvaltningen att informera 

bostadsrättsföreningarna Salemstaden och Rönningeborg om kommande 

markarbeten v.3S. 

Sändlista 
Arkiv 

Ordf. sign . Just. sign. 


