
 
ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida  
 
Tekniska nämnden 2010-02-16 1  (11) 
Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-02-16, 

kl.15.00–17.40. 
 
Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande 

Kurt Andersson (s) 
Leif-Åke Johansson (s) 
Hans-Olov Karlsson (c) 
Benny Holgerson (m) 
Stefan Berg (fp), kl.15.00-17.00, §§ 12-15,17 och 20-21 
Jan Hjalmarsson (kd), i Stig Janssons ställe 
Staffan Korsgren (fp), i Stefan Bergs ställe, kl.17.00-17.40, §§ 16, 18  
och 19 

 
 

 

Övriga deltagande 
 

Stig Larsson (s), ersättare 
Per Hesse (s), ersättare 
Kerstin Svärd (c), ersättare 
Tord Sandgren (m), ersättare  
Staffan Korsgren (fp), ersättare, kl.15.00-17.00  
Kjell Hedenström, teknisk chef 
Helena Andrén, nämndsekreterare 
Helena Landin, förvaltningsekonom 

 
 
 
 
 

 
Utses att justera Benny Holgerson 
 
Justeringens plats och tid Rådhuset, Askersund,  2010-02-23 
 
Underskrifter Sekreterare  

.....................................................
Helena Andrén 

 Paragrafer 12 - 21 
               

    

  
 Ordförande .....................................................

Torbjörn Karlsson 
 

    

  
 Justerande ………………………………... 

Benny Holgerson 
 

 BEVIS 
 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 
Organ Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2010-02-16  
Datum för anslags  
uppsättande 2010-02-23 Datum för anslags  

nedtagande 2010-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Rådhuset, Askersund 
  
Underskrift .........................................................................................  

Helena Andrén 
 Utdragsbestyrkande 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-02-16 2 
 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsekonomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 12 Dnr 2009.24 
 
 Bokslut/årsredovisning år 2009 
 
 Förslag har upprättats av förvaltningsekonomen (Bil.). Bokslutshandlingen 
 har utsänts med kallelsen till dagens sammanträde och biläggs inte till 
 protokollet. 
 _____________ 
 
 Förvaltningsekonomen redovisar rapporter och resultat avseende drift och  
 investeringar för skatte- och avgiftskollektiven. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Upprättat bokslut för år 2009 godkänns. 

 2. Förslag avseende investeringar för skattekollektivet till om- 
  budgeteringar på 1 800 000 kr och tilläggsbudgeteringar på  
  1 821 000 kr godkänns. 

 3. Förslag avseende investeringar för VA-kollektivet till om- 
  budgeteringar på 5 070 000 kr godkänns. 
 __________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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Tekniska chefen 
Sekreteraren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 13 Dnr 2009.41 
 
 Övergripande granskning år 2009 
 
 Kommunrevisionen har inkommit med skrivelse med anledning av 
 2009 års övergripande granskning av nämnder och styrelser (Bil.). 
 Rapporten har utsänts med kallelsen till dagens sammanträde. 

 Svar på skrivelsen skall lämnas senast 2010-03-31. 
 ___________ 
 
 Rapporten diskuteras och man framför behov av bättre uppföljning och mer  
 återkommande redovisningar inom flera områden.  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande 
 till nästa sammanträde.  
 ___________ 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsansvariga tekniska 
förvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 14 Dnr 2009.79 
 
 Revidering mål 
 
 Förslag till revidering har framtagits och utsänts med kallelsen. 
 __________ 
  
 Ordföranden redovisar de förändringar som föreslås. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Bilagda mål för tekniska nämnden verksamheter fastställs att gälla 
  för år 2010 och tills vidare (Bil.). 

 2. Tidigare beslut om mål, 2009-11-17 § 95 och 2009-12-15 § 119  
  upphör därmed att gälla. 
 ___________ 
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Förvaltningsekonomen 
Tekniska chefen 
Övriga kontrollansvariga 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 15 Dnr 2010.6 
 
 Internkontrollplan år 2010 
 
 Förslag till internkontrollplan har upprättats (Bil.). 
 __________  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Plan för internkontroll år 2010 för tekniska nämndens ansvarsområde 
 antas i enlighet med förslaget. 
 ____________ 
  
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Förvaltningsekonomen 
Berörda kontrollansvariga 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 16 Dnr 2009.2 
 
 Internkontroll år 2009 
 
  Bilagda kontrollplan för år 2009 antogs av tekniska nämnden 2009-01-20 
  § 5 (Bil.1). 

 Förvaltningschefen har upprättat rapport över resultatet av utförda kontroller 
 (Bil.2). 
 __________  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för  
 kännedom. 
 ____________ 

 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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Fastighetsägaren 
Tekniska chefen 
Gata/parkchefen 
VA-chefen 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 17 Dnr 2009.72 
 
 Förfrågan om gatumark, dagvatten m m 
 
 Förslag har upprättats med anledning av inkommen skrivelse från 
 fastighetsägare Estabovägen i Åsbro (Bil.). 
 ___________  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Då anpassning av gatuadressen gjorts mm, vidtas inga ytterligare  
  åtgärder och begäran om ersättning enligt skrivelsen 2007-08-12  
  avslås. 

 2. Ersättning för påkoppling av stuprören ska göras till fastighets- 
  ägaren då kvitto på kostnaden inkommit. 

 3. Då servitut finns för att nyttja vägen, finns ingen anledning för  
  kommunen att lösa dessa bitar, då kostnaderna för fastighets- 
  regleringar och asfaltering blir omfattande och även berör andra 
  fastighetsägare. 
 ___________ 
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Tekniska chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 18 Dnr 2010.2 
 
 Uppföljning arbetsmiljömål 
 
 Tre arbetsmiljömål fastställdes av tekniska nämnden 2010-01-19 § 8: 
 Nr 1. Öka frisknärvaron, nr 2. Mångfald och nr 3. Mäta arbetsglädje. 
 _____________ 
 
 Tekniska chefen redogör för de mätningar av arbetsglädjen, s k Glädjeindex,   
 som gjorts inom förvaltningens olika avdelningar. Hittills har de flesta  
 grupperna gjort två mätningar. En åtgärdsplan för att stimulera arbets- 
 glädjen måste tas fram, om mätningarna  kommer att visa att behov  
 finns. Vad gäller mångfalden finns det hittills inga anmälningar. 

 Det finns uppgifter om sjukfrånvaron år 2009 men rapporten är inte till- 
 gänglig för redovisning vid dagens sammanträde. Även innevarande års  
 frånvaro kommer att meddelas så snart rapport kan tas fram ur systemet  
 för personalredovisning. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 __________ 
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 Tn § 19 Dnr 2010.8 
 
 Organisationsförändringar  
 
 Ett förslag om organisationsförändringar har behandlats av kommun- 
 styrelsen och ska upp för beslut på nästa kommunfullmäktige. 
 ____________ 
 
 Tekniska chefen informerar om de delar av förslaget som berör tekniska  
 förvaltningen. Nämndadministration och all debiteringsverksamhet föreslås  
 centraliseras. Administrationen i övrigt ska ses över för effektiviseringar. 

 All logistik, transporter och fordon, även länstrafik, skolskjutsar mm, ska  
 samlas på ett ställe under tekniska nämndens ansvar. Utredning rörande  
 detta skall vara klar och redovisas före sommaren. 

 Utredning om förändringar och konsekvenser för administrationen  ska vara  
 färdig senast 1 september 2010.  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Redovisningen läggs till handlingarna. 
 __________ 
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Tekniska nämnden  2010-02-16 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 20 Dnr 2010.3 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ordföranden anmäler följande, på grund av delegationsuppdrag, fattade 
beslut: 
 
tekniska chefens:                                               del.nr  1 - 4, 
fastighetsingenjörens:                                              ”    ”  1,  
fastighetskamrerns:                                                 ”    ”   9 - 10, 
gata/parkchefens:                                                 ”    ”   3/09,  
gatuingenjörens:                                                 ”    ”   1 - 16.  
__________  
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 Tn § 21 
 
 Meddelanden 
 
 Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
  Dnr 2010.5 
 Länsstyrelsens beslut 1010-01-26 om  tillfälliga lokala trafikföreskrifter  
 med anledning av nationell skidtävling i Zinkgruvan 2010-02-13--14. 
  
  Dnr 2010.5 
 Länsstyrelsens remiss 2010-01-26 om lokala trafikföreskrifter  
 om hastighetsbegränsning på väg 50 vid Askersund från 2010-07-01. 
  
  Dnr 2009.14 
 Beslut 2009-12-16 från Vattenmyndigheten Norra Östersjön angående 
 förvaltningsplan, åtgärdsprogram mm för Norra Östersjöns vattendistrikt. 
 
  Dnr 2010.9 
 Protokoll från kommunala handikapprådet 2009-11-16. 
 ___________ 
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