SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
Plats och tid

Sida

2019-03-26

1 (19)

Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, klockan 14.00 – 17.55
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

David Lindberg (L) ordförande
Marijo Edlund (S)
Susanne Johansson (S)
Lars Wilhelmsson (C) ej §§ 21-33
Peter Ristikartano (MP)
Sigrid Moser-Nyman (SD)
Barbro Sonesson (M) ej § 24
Ulf Olsson (C) §§ 21–33
Kenth Rydén (KD) § 24

Övriga deltagande

Ersättare: Jim Larsson (S) ej §§ 21, 27 - 32, Ulf Olsson (C) ej §§ 19 & 20, Aliki
Karlsson (S) ej § 32, Claes Gustavsson (SD), Kenth Rydén (KD) ej § 24.
Sekreterare Julia Lundin, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 20.

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Barbro Sonesson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 29 mars 2019 kl 15.20

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

19 – 33

Julia Lundin
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

David Lindberg (L)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Barbro Sonesson (M) ej § 24

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Tekniska nämnden § 19 – 33

Sammanträdesdatum

2019-03-26

Anslaget uppsättes

2019-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Julia Lundin

Utdragsbestyrkande

2019-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 19
Information från förvaltningen/förvaltningschefen

Justerandes signatur

Dnr 23/19

•

Fastighetschef, gata/parkchef och arbetsledare för respektive
avdelning redovisar 2018 års arbetsprogram.

•

Projektledare Ulrika Johansson informerar om parkeringsinventering i
Hallstahammars centrum.

•

Förvaltningschefen informerar om ombyggnation av Tunboskolan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 20
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 19 – Arbetsledare Thomas Svärd, arbetsledare Heimo Suutari, arbetsledare
Andreas Blomqvist, arbetsledare Thomas Wallin, fastighetschef Peter Wallén,
gata/parkchef Micael Pamberg, projektledare Sara Mohammad samt
projektledare Ulrika Johansson
§ 27 – Miljöingenjör Malin Sernland
§§ 21 - 23, 26, 28 – 31 – Teknisk chef Carina Elliott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2019-03-26
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TN § 21
Markintrång vid Näs Gård – begäran om ersättning

Dnr 97/19

Hallstahammars kommun, tekniska förvaltningen, har kommit in med en
bygglovsansökan i efterhand för en överbyggnad på en pumpbrunn på fastigheten Näs 1:27 i Hallstahammars kommun. Bygg-och miljönämnden
beviljade bygglovsansökan i efterhand då deras slutsats var att överbyggnaden
var en sådan byggnad som fick byggas inom avtalsområdet (servitutet).
På platsen har tidigare funnits en byggnad med tillhörande pumpsump. Den
gamla byggnaden var placerad bredvid pumpsumpen. Den nya
överbyggnaden är nu placerad runt pumpsumpen/brunnen.
Markägare har den 29 februari 2019 lämnat ett ersättningsanspråk till kommunen för markintrång i samband med byggnationen av det nya pumphuset. Berörd sakägare har beretts tillfälle för yttrande till bygg- och miljöförvaltningen
i bygglovsprocessen, som då ställde sig frågande till kommunens rättighet om
placeringen av byggnaden men inget mer.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 mars 2019 att de anser att
begäran om ersättning för markintrång inte ska ersättas på grund av att
sakägarens areal är detsamma som tidigare. Den nya överbyggnaden har
byggts upp runt pumpsumpen/brunnen som fanns sedan tidigare på
sakägarens skyddszon/ kantzon.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 19.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå begäran om ersättning för markintrång på fastigheten Näs 1:27.

_________
Exp: VA-chef
Fastighetsägare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 22
Behov av utökad budgetram inför perioden 2020 - 2022 - för tekniska
nämnden
Dnr 141/19
Kommunfullmäktige fastställer planeringsramar i juni 2019 inför den kommande mål- och budgetperioden 2020–2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott
utgör budgetberedning och kommer att träffa samtliga nämnders arbetsutskott.
Samtliga nämnder/styrelsen ska inkomma med lägesrapport inför den kommande perioden.
Tekniska förvaltningen redogör i rapport för behovet av utökad budgetram för
volymökningar under perioden 2020–2022.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 20.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapport avseende behov av utökad budgetram för volymökningar
under perioden 2020–2022 samt överlämna den till budgetberedningen.

_______
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 23
Verksamhetsbidrag för år 2019 - Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening
Dnr 99/19
Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening ansöker i skrivelse daterad 10
februari 2019 om 17 500 kronor i verksamhetsbidrag för år 2019.
Tekniska förvaltningen föreslår i sin skrivelse den 12 mars 2019 att nämnden
beviljar Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening bidrag om 17 500 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 21.
Tekniska nämnden beslutar
att bevilja Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening bidrag för sin verksamhet
om 17 500 kronor för år 2019 och att kostnaden härför i anspråktas från
anslaget för gatuskyltar och trafik.

_________
Exp: Teknisk chef
Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 24
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar” – för yttrande
Dnr 533/18
Barbro Sonesson (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe
inträder Kenth Rydén (KD).
Hallstahammars kommuns förtroendevalda revisorer har givit PwC i uppdrag
att genomföra en granskning av huruvida kommen har en tillräcklig styrning,
kontroll och uppföljning av projekt och investeringar. I rapporten bedöms det
att Hallstahammars kommun inte har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investeringar. Tekniska nämnden erhöll revisionsrapporten den 22 november 2018, med revisorernas önskemål om yttrande senast
den 29 mars 2019.
Revisorerna lämnar utifrån revisionsrapporten följande rekommendationer:
• Interna riktlinjer bör tas fram och fastställas av fullmäktige. De bör
innehålla information om vilka underlag som krävs för att beslut om
investeringar ska kunna fattas. Vilka beslutstillfällen kalkylerna ska
uppdateras för att utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag, till vem
återrapporteringen ska göras samt om tidsplanen följs. I samband med
att riktlinjer tas fram bör även systemmässiga och manuella kontroller
för att säkerställa efterlevnad av rutiner och riktlinjer införas.
• Det bör av riktlinjer framgå vilka underlag som ska finnas tillgängliga
inför politiska beslut och prioriteringar.
• Det återrapportering som sker till nämnden bör formaliseras. Det bör
av investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska innehålla
samt hur större avvikelser ska hanteras/kommenteras.
• Att införa ett mer ändamålsenligt systemstöd för projektredovisning
bör övervägas då investeringsvolymerna de kommande åren ökar
kraftigt.
• Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt bör införas.
Förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2019 sammanställt ett förslag till
yttrande över revisionsrapporten vari man bemöter revisorernas synpunkter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 22.
Tekniska nämnden beslutar
att som sitt yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av kommunens styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investeringar” överlämna
tekniska förvaltningens skrivelse den 11 mars 2019.
Härefter återinträder Barbro Sonesson (M).
_________
Exp: Teknisk chef
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 25
Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 29 mars 2019
Dnr 115/19
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018 § 74 om ny delegationsordning
för tekniska nämnden.
I nu föreliggande förslag föreslås punkten 9.1.8 Avge yttrande i remisser rörande markarbete på kommunens mark, punkten 9.1.9 Beslut om påbörjan av
schaktningsarbete samt med anledning av tekniska nämndens omorganisering
har tjänstetitlar reviderats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 23.
Tekniska nämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 19 juni 2018 § 74 och fr o m den 29
mars 2019 fastställa delegering av beslutanderätt för tekniska nämnden del 1
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga,
samt
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt
delegation, om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till tekniska
nämnden.

_________
Exp: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 26
Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden fr o m 29 mars 2019
Dnr 14/19
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under dokument för tekniska nämndens räkning. De personer som räknas upp under de
olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som
avtal eller åtaganden i nämndens ställe.
Tekniska nämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av
tekniska nämnden den 22 januari 2019 § 3.
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet med anledning av nyanställningar, har förslag till nytt underskriftsbemyndigande för
tekniska nämnden tagits fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 24.
Tekniska nämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 22 januari 2019 § 3 och med verkan fr
om 29 mars 2019 anta nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden i
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt
att erinra den person som genom beslut bemyndigats att teckna kommunens
firma om skyldigheten att till tekniska nämnden anmäla delegation i fattade
beslut.

_________
Exp: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 27
Avfallsplan 2020–2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö
Kommunalförbund – för yttrande Dnr 79/19
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Avfallsplan 2020–2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund till bland annat tekniska
nämnden för yttrande.
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet VafabMiljö ska
VafabMiljö för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska
planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med den
myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken. Som en
del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till ny renhållningsordning.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter.
Förbundet kan dock inte besluta om renhållningsordningen. I enlighet med
Miljöbalken 15 kap 41 § ska beslutet fattas i respektive kommuns
kommunfullmäktige.
Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom VafabMiljö Kommunalförbunds region ska hanteras i enlighet med avfallshierarkin fram till år
2030. Vi ska helt enkelt bli bättre på att minska vårt avfall och det avfall som
ändå uppstår ska återanvändas och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Syftet med planen är att blicka framåt och avfallsplanen är det strategiska
dokument som beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar.
Renhållningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet
och därmed jämförligt avfall som uppstår i medlemskommunerna ska
hanteras. Med ”därmed jämförligt avfall” avses vanligen avfall som uppstår i
verksamheter, men som påminner om avfall som uppstår i hushåll –
exempelvis städsopor, rest- och matavfall samt fett från fettavskiljare. I
föreskrifterna anges förutsättningar och regler för att detta avfall ska kunna
samlas in och tas omhand. De omfattar bland annat anvisningar om sortering,
placering av kärl och andra behållare, utformning av hämtställen,
hämtningsintervall, transportvägar och ansvarsfördelningen. I
avfallsföreskrifterna finns också regler om undantag, exempelvis uppehåll i
avfallshämtningen och eget omhändertagande av hushållsavfall.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 mars 2019 upprättat förslag på
yttrande över Avfallsplan 2020–2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 25.
Mario Edlund (S) yrkar att uppdra till ordförande att fatta beslut om yttrande
över avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö
Kommunalförbund.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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Forts TN § 27
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall
till Marijo Edlunds (S) yrkande och avslag till arbetsutskottets förslag.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande
att uppdra till ordförande att fatta beslut om yttrande över avfallsplan 20202030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 28
Näringslivsstrategi 2019–2023 – för yttrande Dnr 100/19
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Näringslivsstrategi 2019–2023 till
bland annat tekniska nämnden för yttrande.
Strategin beskriver Hallstahammars kommuns målsättningar och
prioriteringar för en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling och ett gott
näringslivsklimat. Strategin sträcker sig över en och in i nästa mandatperiod,
till år 2023, och identifierar en rad fokusområden som särskilt viktiga för
näringslivets utveckling. Strategin tar inte någon ställning till utförande eller
metoder. Årliga handlingsplaner kommer mer i detalj att beskriva hur arbetet
inom respektive fokusområde ska bedrivas. Perspektiven i strategin är
kommunala, men arbetet för att skapa ett gott näringslivsklimat kan den
kommunala organisationen inte ensam stå för. En viktig framgångsfaktor är
därför att arbetet präglas av en hög grad av dialog och samverkan mellan i
första hand Hallstahammar Promotion men även övriga företagsnätverk,
företagare, politiker, tjänstepersoner och näringslivets organisationer.
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag på yttrande den 12 mars 2019
över Näringslivsstrategi 2019–2023. Förvaltningen anför bland annat att de
ställer sig bakom strategin men vill samtidigt lämna önskemål om att
uppföljningen av strategin vävs samman med övriga mål och handlingsplaner
som ska utformas för respektive nämnd. Förvaltningarna bör arbeta med en
årlig handlingsplan där samtliga aktiviteter för att nå uppställda mål ska vara
samlade i ett måldokument per nämnd.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 26.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över Näringslivstrategi 2019–2023 överlämna förvaltningens
skrivelse daterad den 12 mars 2019.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26
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TN § 29
Anslag för ombyggnad av Skantzöbadet – omfördelning av investeringsbudgeten Dnr 94/19
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 30
Anslag för exploatering av Industrigata på Eriksberg – omfördelning av
investeringsbudgeten Dnr 124/19
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 mars 2019 bland annat att:
Hallstahammars kommun har industrimark till försäljning på Eriksbergs industriområde. Som läget är just nu kan vi inte sälja mer industrimark innan vi
fått infrastrukturen på plats. Det behöver anläggas VA-ledningar och gata så
att ytterligare industrimark blir tillgänglig för intressenter som önskar etablera
sig på området. I investeringsbudgeten finns inga medel avsatta för
Industrigata Eriksberg under 2019, däremot finns det idag avsatt 9 mkr för
2020.
Tekniska förvaltningen har märkt av ett ökat intresse för industritomter, och
då Västerås stad för närvarande har sålt slut på sin industrimark, är det
strategiskt riktigt att anlägga industrigatan för att möjliggöra fortsatt
avstyckning och försäljning av industritomter.
I det första skedet handlar det om att göra marken tillgänglig. Det behöver
läggas VA-ledningar samt få gatans överbyggnad på plats, beläggningen
skulle inledningsvis kunna avvaktas med. Beräknad investeringskostnad för
hela projektet beräknas uppgå till 7,5 mkr varav 5,5 mkr skulle behöva
investeras under år 2019. För närvarande säljs industrimark för 80 kr/m2,
vilket är förhållandevis billigt. Om industrigatan anläggs görs ca 75 000 m2
tillgängligt för försäljning, som med dagens försäljningspris skulle inbringa 6
000 000 Sek.
Tekniska förvaltningen föreslår följande omfördelning på investeringsbudgeten för att finansiera exploatering av industrigata Eriksberg: Med 3,5
mkr under 2019 från projektet Knektbacken (nuvarande budget 7 mkr) och
med 2 mkr under 2019 från belysning ny GC-väg Kolbäck-Strömsholm
(nuvarande budget 2 mkr) samt med ytterligare 2 mkr under 2020 från
projektet Centrumutveckling (nuvarande budet 2,5 mkr).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 28.
Tekniska nämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen att för exploatering av Industrigata på
Eriksberg omfördela 3,5 mkr från Knektbacken och 2 mkr från Belysning ny
GC-väg Kolbäck-Strömsholm inom investeringsbudget 2019, samt
att hemställa hos kommunstyrelsen att för exploatering av Industrigata på
Eriksberg omfördela 2 mkr från Centrumutveckling inom investeringsbudget
2020.
_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida
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TN § 31
Nytt särskilt boende för äldre i Hallstahammars kommun – fastställande
av investeringsram mm Dnr 259/18
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 § 104 att som inriktningsbeslut uttala att 55 nya platser i särskilt boende för äldre ska tillskapas
fram till 2025. Kommunfullmäktige uppdrog vidare till socialnämnden och
tekniska nämnden samt kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att
presentera en mer detaljerad budget och kalkyl för de två förslagen dvs bygga
ett nytt särskilt boende för äldre alternativt ombyggnad av Ädelstenen. Av
utredningen skulle framgå dels kostnader och andra konsekvenser av att
använda Ädelstenen som tillfällig boendelösning. Dessutom fanns ett uppdrag
att presentera förslag till lokalisering vid en eventuell nybyggnation av ett särskilt boende för äldre. Av utredningen skulle vidare framgå ett förslag på
miljö-, klimat- och energismarta/effektiva lösningar, dels förslag på moderna
tekniska lösningar och hjälpmedel. Av den utredning som låg till grund för
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut framgick bl a att i
investeringsbudgeten för åren 2018-2020 fanns 35 miljoner avsatt under 2 år
för att påbörja en etappvis ombyggnad av Ädelstenen. Dessutom fanns medel
för personalkostnader upptagna i samma budget.
En projektgrupp påbörjade i februari 2018 planeringen inför en kommande
ombyggnation av byggnaden för de behov som finns under kommande år.
Tekniska förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, kommunchef
och ekonomi- och finanschef anförde i skrivelse den 15 augusti 2018 att det
finns två alternativ för att tillgodose Hallstahammars kommuns behov vad
gäller platser i särskilt boende för äldre, ombyggnation av Ädelstenen
respektive nybyggnation av ett nytt särskilt boende för äldre. Ombyggnation
av Ädelstenen innebär att 44 lägenheter skapas förutom de 11 lägenheter som
redan finns i befintliga Kristallen. I övrigt åtgärdas de brister som finns i den
befintliga byggnaden. Förslaget bygger på skisser som togs fram i samband
med att ett nytt särskilt boende för äldre diskuterades 2013. Investering för
ombyggnation av Ädelstenen är, enligt översiktligt gjord kalkyl, 90 Mkr. I
alternativet som innebär nybyggnation så ersätts Ädelstenenen med en helt ny
byggnad med 55 lägenheter. Fördelarna med detta förslag är att byggnaden
kan placeras på den plats som är mest optimal med hänsyn till behovet och att
driftkostnaden sjunker på grund av längre avskrivningstid samt bättre
energiprestanda. Investering för nybyggnation är enligt en översiktligt gjord
kalkyl 110 Mkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2019 § 30.
Marjo Edlund (S) yrkar att den nionde att-satsen i arbetsutskottets förslag till
beslut ändras till att uppdra till tekniska nämnden att bygga (upphandla) och
förvalta den nya fastigheten varvid man bör tillämpa en sk styrd
totalentreprenad som inkluderar praktikplatser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida

16 (19)

Forts TN § 31
Barbro Sonesson (M) yrkar avslag på Marijo Edlunds (S) yrkande.
Peter Ristikartano (MP) yrkar som ett tillägg att bygget och förvaltningen bör
göras med miljö, klimat och energismarta/effektiva lösningar.
På ordförandes förslag ajourneras sammanträdet i fem minuter.
Sammanträdet återupptas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall
till dels Marijo Edlunds (S) ändringsyrkande, dels till Peter Ristikartanos
(MP) tilläggsyrkande, dels arbetsutskottets förslag i övrigt och avslag till
Barbro Sonesson (M) avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bygga ett nytt särskilt boende för äldre i enlighet med skrivelse daterad den
10 januari 2019,
att fastställa en total investeringsram för uppförande av äldreboendet till 160
mkr för 55 lägenheter,
att investeringen får finansieras genom nyupplåning enligt finanspolicyn
att närmare utreda förutsättningarna för lokalisering av det nya särskilda boendet för äldre, om 55 platser, varvid fastigheten Herrevad 6:3 i Kolbäck
förordas,
att uppdra till kommunstyrelsen att utifrån sitt samordningsansvar godkänna
socialnämndens och tekniska nämndens underlag innan erforderliga beslut
fattas i respektive nämnd,
att äldreboendet driftkostnader, i 2019 års prisindex, beräknas uppgå till c:a
800 tkr per plats,
att slutlig driftbudget tas i samband med att kommunfullmäktige antar Mål
och Budget för åren 2024-2026,
att slutlig ställning till investeringsram inkl byggindex och låneram tas Mål
och Budget 2024-2026,
att uppdra till tekniska nämnden att bygga (upphandla) och förvalta den nya
fastigheten varvid man bör tillämpa en sk styrd totalentreprenad som
inkluderar praktikplatser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida

17 (19)

Forts TN § 31
att uppdra till tekniska nämnden att utreda förutsättningar på miljö-, klimatoch energismarta/effektiva lösningar,
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente avsätta medel för konstnärlig
utsmyckning,
att uppdra till socialnämnden att utreda förslag på moderna tekniska lösningar
och hjälpmedel,
att Ädelstenen används för etappvis utökning av tillgängliga platser i särskilt
boende för äldre tills det nya boendet står klart, samt
att bygget och förvaltningen bör göras med miljö, klimat och energismarta/
effektiva lösningar.
Barbro Sonesson (M) och Sigrid Moser-Nyman (SD) reserverar sig mot
beslutet.
_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2019-03-26

18 (19)

TN § 32
Redovisning av meddelande- och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-03-26
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-03-26
- arbetsutskottets protokoll 2019-03-19

Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-03-26

Sida

19 (19)

TN § 33
Nämndinitiativ av Barbro Sonesson (M) – Viktigt Meddelande till
Allmänheten, VMA, via Short Message Service, SMS
Barbro Sonesson (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande
Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, via Short Message Service,
SMS.
David Lindberg (L) yrkar att behandla ärendet vid ett senare tillfälle.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med David Lindbergs (L) yrkande
att ärendet gällande Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, via Short
Message Service, SMS, behandlas vid ett senare tillfälle.

_________
Exp: Teknisk chef
Barbro Sonesson (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

