
 
ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida  
 
Tekniska nämnden 2010-08-31 1 (11 ) 
Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-08-31, 

kl.15.00 - 18.15. 
 
Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande 

Kurt Andersson (s) 
Leif-Åke Johansson (s) 
Hans-Olov Karlsson (c) 
Benny Holgerson (m) 
Staffan Korsgren (fp) 
Jan Hjalmarsson (kd), i Stig Janssons ställe  
 

 
 

 

Övriga deltagande 
 

Per Hesse (s), ersättare 
Kjell Hedenström, teknisk chef 
Helena Andrén, nämndsekreterare 
Johan Franzén, förvaltningsekonom, kl. 15.00-16.15. 
Bo Lindh, gata/parkchef, kl. 15.00-15.20 o. 16.15-16.30. 
Leif Persson, handledare, kl. 15.00-15.20. 
 

 
 
 
 
 

 
Utses att justera Benny Holgerson 
 
Justeringens plats och tid Rådhuset, Askersund,  2010-09-06 
 
Underskrifter Sekreterare  

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

 Paragrafer 67 - 76 
               

    

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

Torbjörn Karlsson 
 

    

  
 Justerande ………………………………... 

Benny Holgerson 
 

 BEVIS 
 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 
Organ Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2010-08-31  
Datum för anslags  
uppsättande 2010-09-06 Datum för anslags  

nedtagande 2010-09-28 

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

Helena Andrén 
 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Tekniska chefen 
Förvaltningsekonomen 
Verksamhetschefer tekniska 
förvaltningen 
 
 
 
 
 
 Tn § 67 Dnr 2010.54 
 
 Budget år 2011 med plan 2012 - 2013 
 
 Ett utkast till budgetförslag har upprättats och utsänts med kallelsen till 
 dagens sammanträde. 
 ___________ 
 
 Förvaltningsekonomen och tekniska chefen redovisar de förutsättningar och  
 ramar som erhållits. En ospecificerad kostnadsreducering på drygt 2 mkr  
 kvarstår att lösa. Dessutom finns tillkommande kostnader inom flera  
 verksamhetsområden enligt tekniska chefen.  Det saknas också underlag om  
 de ekonomiska konsekvenserna av beslutade organisationsförändringar m m  
 och ej fattade beslut till följd av olika utredningsuppdrag.  
 
 Efter en ingående diskussion föreslår Staffan Korsgren, som anser att  
 förslaget är för ofullständigt som beslutsunderlag, att ärendet återremitteras
  till förvaltningen med uppdrag att ta fram ett nytt balanserat budgetförslag  
 för behandling  på kommande sammanträde i september. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Uppdrag till tekniska förvaltningen att ta fram ett nytt budgetförslag 
 till septembersammanträdet. 
 ___________ 
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Kommunstyrelsen 
Förvaltningsekonomen 
Gata/parkchefen 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 68 Dnr 2010.54 
 
 Organisationsändring skogs- och naturlaget 
 
 Gata/parkchefen redogör tillsammans med handledaren för skogs- och  
 naturlaget för de konsekvenser som en ny inriktning inom arbetsmarknads- 
 enheten, AME kommer att medföra för kommunens skogsvård.  
 
 Förslag framförs om att handledartjänsten även fortsättningsvis skall tillhöra  
 tekniska förvaltningen och att arbetsmarknadsenhetens personal utöver  
 naturvård även engageras för skogsvård som tidigare (Bil.). 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta följande: 

 1. Handledartjänsten för skogs- o. naturlaget bibehålls hos tekniska 
  förvaltningen. 

 2. Personal från AME engageras även fortsättningsvis i skogsvård  
  utöver planerad naturvård. 

 3. Om ovanstående ej görs, begärs en rättvisande budget för att kunna 
  sköta skogsverksamheten. 

 4. Om detta inte heller kommer till stånd, säljs skogsbeståndet av för  
  att undvika kostnader. 
  ___________  
 
  
 
  
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-08-31 4  
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 69 Dnr 2010.51 
 
 Remiss förslag till ändring i tekniska nämndens reglemente 
 
 Kommunledningsförvaltningen har översänt förslag till ändring i  
 reglementet  för tekniska nämnden. Förslagen ändring innebär att  
 nämnden får i uppgift att besluta om markupplåtelser när det gäller kaj och  
 bojplats för båtar/fartyg i hamn. 
 
 Yttrande skall lämnas senast den 6 september 2010. 
 __________ 
 
 Staffan Korsgren yrkar att även följande ändringar görs: 

 Ändring 1: Punkt 10 under § 1 tredje stycket "-ansvara för kommunens 
 centraliserade städverksamhet och centralförråd samt kostproduktionen i  
 kommunens storkök" tas bort, och ersätts av dels "-ansvara för kommunens  
 centralförråd" och dels"- ansvara för den del av kommunens städning och  
 kostproduktion som efterfrågas av kommunens verksamheter". 

 Ändring 2: Under § 5 punkt sju infoga text " för kommunal verksamhet och  
 bostadsändamål" efter orden "fastställd detaljplan". 
 
 Ordföranden yrkar bifall till förslaget från kommunledningsförvaltningen. 

 Efter överläggning ställer ordföranden proposition på förslaget från  
 kommunledningsförvaltningen och Staffan Korsgrens yrkande samt  
 förklarar förslaget från kommunledningsförvaltningen bifallet. 
 
 Tekniska nämnden har alltså beslutat: 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till ändring i tekniska  
 nämndens reglemente bifalls. 
 
 Staffan Korsgren reserverar sig mot beslutet. 
 __________ 
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Per Hesse 
Staffan Korsgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 70 Dnr 2010.55 
 
 Övergripande granskning år 2010 
 
 Kallelse med bilagda frågor har inkommit från revisionen. Ett kortfattat 
 skriftligt svar på frågorna skall lämnas av nämnden senast den 10  
 september 2010. 

 I anslutning till nämndens sammanträde den 19 oktober 2010 kl. 14.00 
 kommer ett  sammanträffande med revisionen att äga rum för diskussion  
 kring nämndens styrning och ledning och aktuella frågeställningar. 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Per Hesse och Staffan Korsgren utses att för nämndens räkning  
 besvara revisionens frågor till den 10 september 2010. 
 __________ 
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Café Tutingen 
Assistent debitering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 71 Dnr 2010.50 
 
 Uteservering Café Tutingen 
 
 Skrivelse har inkommit från ägaren till Café Tutingen (Bil.). 
 __________ 
 
 Tekniska chefen informerar om efter möte och diskussion med Café  
 Tutingens ägare har man fått acceptans för de regler och bestämmelser som 
 kommunen föreskrivit angående markupplåtelser m m. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Inga förslag ställs till kommunfullmäktige om ändring av fattade 
  beslut gällande tillgängligheten. 

 2. Avgift för markupplåtelse av trottoar till Café Tutingen för 
  uteservering juni -augusti 2010 skall debiteras. Någon retroaktiv  
  debitering för tidigare år görs inte. 

 3. Även meddela Café Tutingens ägare nämndens uppskattning av 
  hans insatser för en välskött trottoar. 
 ___________ 
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Sökanden 
Gata/parkchefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 72 Dnr 2010.42 
 
 Skadad mur Gårdsjögatan 22 Askersund 
 
 Begäran om åtgärdande av skada på mur har inkommit (Bil.1). 

 Yttrande med förslag till beslut har upprättats av gata/parkchefen (Bil.2). 
 __________  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Begäran om reparation av muren via kommunens försorg avslås med  
 hänvisning till gata/parkchefens skrivelse. 
 __________ 
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Fastighetsavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 73 Dnr 2010.57 
 
 Övertagande av arrendekontrakt Haga 1:10 
 
 Begäran om överflyttning av arrendekontrakt har inkommit med anledning  
 av att byggnaden på den arrenderade marken har sålts. 
 
 Tekniska chefen rekommenderar tekniska nämnden besluta att överlåta  
 arrendeavtalet till ny arrendator - se bilaga (Bil.). 
 ___________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Överlåtelse av arrendeavtalet får ske i enlighet med bilagda förslag. 
 __________ 
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Kommunstyrelsens ordf. 
Oppositionsrådet 
Kommunchefen 
Tekniska chefen 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 74 Dnr 2010.61 
 
 Åtgärder Åmmebergs skola 
 
 Tekniska chefen informerar om att han fått direktiv från kommunledningen  
 att ombyggnadsåtgärder i Åmmebergs skola skall prioriteras. Arbetena skall 
 vara färdigställda till den 1 november 2010 och ha högsta prioritet.  
 
 Detta ställer till problem för fastighetssidan där man har flera stora bygg- 
 projekt på gång jämsides med den löpande driften. Man har inte resurser 
 för att klara att färdigställa arbetena till den tidpunkt som kommunledningen 
 begär. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kommunchefen  
 inbjuds att delta vid tekniska nämndens kommande sammanträde 
 den 21 september för en diskussion kring hanteringen av projekt 
 m m. 
 ___________  
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 Tn § 75 Dnr 2010.3 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ordföranden anmäler följande, på grund av delegationsuppdrag, fattade 
beslut: 
 
tekniska chefens:                                               del.nr  53 - 69, 
fastighetschefens:                                                 ”   ”   3 - 6,                                      
fastighetskamrerns:                                                 ”   ”   30 - 51,  
VA-ingenjörens:                                                 ”   ”   2  - 7, 
Kost/städ o. servicechefen                                       ”   ”   1.  
__________  
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 Tn § 76 
 
 Meddelanden 
 
 Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
  Dnr 2010.9 
 Protokoll från kommunala handikapprådet 2010-05-03 jämte 
 protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-23 § 159 
 gällande information till KHR om förändringar i den offentliga miljön. 
 
  Dnr 2010.47 
 Skrivelse 2010-06-21 från boende i närområdet till Sjöängsskolan angående 
 ny detaljplan för Kv. Skolan - kopia för kännedom till tekniska nämnden. 
 
  Dnr 2010.59 
 Uppsägning, daterad 2010-06-21 och ställd till kultur- och fritidsnämndens  
 ordförande, av arrendeavtal gällande Borgmästareholmen, Askersund.  
 Uppsägning görs från den 31 augusti 2010. 
 
  Dnr 2010.52 
 Kopia av skrivelse daterad 2010-07-10 från arbetsgruppen med föräldrar  
 med barn på förskolan Mosippan angående brister i Mosippans utemiljö. 
 
  Dnr 2010.60 
 Dom 2010-08-06 från  Förvaltningsrätten i Karlstad angående överprövning  
 av upphandling av bottenkartering. Upphandlingen måste göras om. 
 
  Dnr 2010.2 
 Rapport från tekniska chefen angående uppföljning av sjukfrånvaro och  
 Glädjeindex. 
 ___________ 
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