
 
ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida  
 
Tekniska nämnden 2010-09-21 1 (10 ) 
Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-09-21, 

kl.15.00 - 18.40. 
 
Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande 

Kurt Andersson (s) 
Leif-Åke Johansson (s), kl. 15.00-17.40 §§ 77-81 
Staffan Korsgren (fp), kl.17.15-18.40 §§ 82-85 
Kerstin Svärd (c), i Hans-Olov Karlssons ställe 
Tord Sandgren (m), i Benny Holgersons ställe 
Jan Hjalmarsson (kd), i Stig Janssons ställe  
Stig Larsson (s), i Staffan Korsgrens ställe kl.15.00-17.15 §§ 77-81 och 
i Leif-Åke Johanssons ställe kl.18.15-18.40 §§ 83-85 . 
Per Hesse (s), i Leif-Åke Johansson ställe kl.17.40-18.15 § 82 

  

Övriga deltagande 
 

Stig Larsson (s), ersättare  kl.17.15-18.15. 
Per Hesse (s), ersättare kl.15.00-17.40. 
Kjell Hedenström, teknisk chef 
Helena Andrén, nämndsekreterare 
Johan Franzén, förvaltningsekonom, kl. 15.00-16.40. 
Per Eriksson, kommunalråd kl.17.20-18.05. 
Calill Ohlsson, oppositionsråd kl.17.20-18.05. 
Madeleine Andersson, kommunchef  kl.17.20-18.05. 

 
 
 
 
 

 
Utses att justera Jan Hjalmarsson 
 
Justeringens plats och tid Rådhuset, Askersund,  2010-09-30 
 
Underskrifter Sekreterare  

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

 Paragrafer 77 - 85 
               

    

    

 Ordförande .....................................................
Torbjörn Karlsson 

 
    

    

 Justerande ………………………………... 
Jan Hjalmarsson 

 

 BEVIS 
 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 
Organ Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2010-09-21  
Datum för anslags  
uppsättande 2010-09-30 Datum för anslags  

nedtagande 2010-10-22 

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

Helena Andrén 
 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Förvaltningsekonomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 77 Dnr 2010.54 
 
 Budget 2011 och plan 2012-2013 
 
 Förslag till drifts- och investeringsbudget har upprättats för tekniska  
 nämndens ansvarsområde (Bil.1). 

 Tekniska chefen lämnar bilagda kommentarer till budgetförslaget (Bil.2). 

 ___________ 
 

 Förvaltningsekonomen och tekniska chefen redogör för budgetför- 
 utsättningarna och förslagen. 
  
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Förslaget till driftsbudget för skattekollektivet år 2011 godkänns. 

 2. Förslaget till investeringar för skattekollektivet år 2011 med nivåer 
  för år 2012-2013 godkänns. 

 3. Förslaget till driftsbudget för Avfall år 2011 godkänns. 

 4. Förslaget till driftsbudget för VA år 2011 godkänns. 

 5. Förslaget till investeringar för VA år 2011 med nivåer för år  2012- 
  2013 godkänns. 

 6. Förslaget till äskanden om tillägg enligt bilaga godkänns. 

 7. Budgetförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
 Tord Sandgren reserverar sig mot besluten. 
 __________ 
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Kommunstyrelsen 
Förvaltningsekonomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 78 Dnr 2010.22 
 
 Delårsbokslut med helårsprognos 
 
 Delårsbokslut per 2010-08-31 med helårsprognos och analyser har  
 sammanställts (Bil.). 

 ___________ 
 
 Förvaltningsekonomen redovisar resultatet och avvikelseanalyserna. 
  
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Delårsbokslutet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
 ___________ 
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Byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 79 Dnr 2008.83 
 
 Förslag detaljplan Skyrsta 3:10 
 
 Byggnadsnämnden har översänt förslag för skriftligt samråd. 

 Planen har tidigare varit föremål för programsamråd då även fastigheten  
 Skyrsta 3:4 ingick. Planen har nu reviderats med att föreslaget planområde  
 för fastigheten Skyrsta 3:4 är borttaget. Planhandlingen förs nu vidare till 
 samrådshandling avseende detaljplan för fastigheten Skyrsta 3:10. 

 Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder för såväl  
 permanent- som fritidsboende. Byggnationen planeras i grupper, anpassade  
 till landskapet. 

 Synpunkter på planförslaget kan framföras skriftligen till byggnadsnämnden  
 senast den 22 september 2010. 
 __________ 
 
 Kerstin Svärd påpekar att det på sidorna 9 och 17 står att det finns skola  
 från förskoleklass till årskurs 6 i Hammar. Årskurs 6 finns inte längre kvar. 
   
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Ingen erinran finns mot förslaget frånsett påpekande om att upp- 
 gifterna om skolan i Hammar inte stämmer. 
 ____________ 
   
 
  



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-09-21 5 
 
 
Delegaterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 80 Dnr 2010.62 
 
 Förslag ny delegationsordning 
 
 Förslag till ny delegationsordning har framtagits (Bil.). 
 __________ 
 
 Sekreteraren redogör för ändringarna. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Ny delegationsordning fastställs i enlighet med förslaget. Samtidigt  
 upphör tidigare delegationsordning att gälla. 
 __________  
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 81 Dnr 2010.58 
 
 Remiss förslag om investeringsbidrag till organisationsdrivna  
 samlingslokaler 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-23 § 158 att remittera  
 förslag till bestämmelser om investeringsbidrag till organisations- 
 drivna samlingslokaler till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden  
 för yttrande (Bil.). Arbetsutskottet beslutade också att under året inkomna  
 ansökningar får avvakta till dess att nya regler om investeringsbidrag har  
 antagits. 
 __________ 
 
 Leif-Åke Johansson föreslår att bidrag skall kunna sökas inte endast för 
 samlingslokal utan även för annan anläggning i likhet med nu gällande norm  
 för bidrag. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Kommunstyrelsen föreslås ändra texten i bestämmelserna så att bidrag  
 kan sökas även för annan anläggning än samlingslokal. I övrigt finns  
 ingen erinran mot förslaget. 
 __________ 
 
 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-09-21 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 82 Dnr 2010.61 
 
 Diskussion projekthantering m m 
 
 Efter beslut vid augustisammanträde 2010-08-31 § 74  har kommunalråd  
 Per Eriksson, oppositionsråd Calill Ohlsson och kommunchef Madeleine  
 Andersson inbjudits till dagens möte för att diskutera beslut om priorite- 
 ringar av projekt m m. 

 Ordföranden hälsar de inbjudna välkomna och redogör för bakgrunden till  
 inbjudan och de frågor som nämnden har om information och beslut  
 gällande projekt.  

 Kommunalrådet informerar om den samverkan och dialog som förs med 
 nämnder och förvaltningar. Bättre förståelse för helheten behövs. En för- 
 ändrad process med tätare men kortare möten kan bli aktuell framöver. 
 Investeringsplaneringen har ofta varit dålig. 

 Oppositionsrådet framför att det är viktigt att det ekonomiska ansvaret 
 ligger hos rätt förvaltning, så att prioriteringar görs av den som 
 ansvarar för verksamheten. Om inte tekniska förvaltningen har resurser 
 att utföra ett projekt, måste det upphandlas externt istället. 

 Man måste bli bättre på att utföra investeringsarbeten under de år som 
 anslag har erhållits enligt kommunchefen. Hinner inte kommunens  
 fastighetsavdelning med alla projekt, måste man ta hjälp utifrån. 

 Tekniska chefen redogör för pågående rekrytering av en fastighetsför- 
 valtare och framför att även externa konsulter och utförare till viss del  
 belastar den projektansvarige. 

 Ordföranden och flera av nämndens ledamöter efterfrågar mer information  
 och bättre uppföljningar av projektärenden för att kunna se till att 
 förvaltningen utför sina uppdrag på bästa sätt. Viktigt att beställningar av  
 arbeten inkommer skriftligen med bra framförhållning och med en ordentlig 
 specifikation av önskade åtgärder. 

 Mötet avslutas. Inga beslut fattas med anledning av detta möte. 
 __________ 
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Kommunstyrelsen 
Tekniska chefen 
Byggnadsinspektören 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 83 Dnr 2010.13 
 
 Medborgarförslag om uppsnyggning av hamnområdet 
 
 Bilagda medborgarförslag har enligt beslut 2010-02-22 § 21  i kommun- 
 fullmäktige överlämnats till tekniska nämnden för beredning (Bil.1). 
 
 Tekniska förvaltningen har översänt förslaget för synpunkter till  
 näringslivs- och turismkontoret, byggnadsinspektören och gata/parkchefen. 
 
 Yttrande har inkommit från byggnadsinspektören och gata/parkchefen har 
 meddelat att han instämmer i detta yttrande (Bil.2). Inga synpunkter har  
 lämnats av näringslivs- o turismkontoret. Däremot finns ett förslag om att 
 reglementen skall ändras så att tekniska nämnden får ansvaret för  
 upplåtelse av kaj- och bojplatser. 
 
 Tekniska förvaltningens förslag till tekniska nämnden är att besluta föreslå 
 kommunstyrelsen att några ändringar i hamnområdet inte görs i nuläget. 

 Ovannämnda förslag jämte byggnadsinspektörens skrivelse har delgivits  
 förslagsställaren, som därefter inkommit med bilagda yttrande (Bil.3) 
 ___________ 
 
 Tekniska chefen informerar om att han gjort hemställan om detaljplane- 
 ändring för hamnområdet. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta att några ändringar i hamnområdet  
 inte görs i nuläget samt meddela förslagsställaren att en utredning  
 har påbörjats. 
 __________  
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 Tn § 84 Dnr 2010.3 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ordföranden anmäler följande, på grund av delegationsuppdrag, fattade 
beslut: 
 
tekniska chefens:                                               del.nr  70 - 77, 
fastighetschefens:                                                 ”   ”   7,                                          
fastighetskamrerns:                                                 ”   ”   52 - 56,  
gatuingenjörens                                                       ”   ”   83 - 139.  
__________  
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 Tn § 85 
 
 Meddelanden 
 
 Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
  Dnr 2010.64 
 Beslut 2010-09-01 från Energimyndigheten om bidrag för projekt 
 Askersunds kommun Energieffektiviseringsstöd för år 2010 - 2014. 
 
  Dnr 2010.63 
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2010-09-07 § 123 angående  
 barnchecklista att användas generellt av kommunens styrelser och nämnder. 
 
  Dnr 2009.32 
  Dnr 2010.40 
 Överenskommelse med Folksam gällande regress av två vattenskador i  
 Åsbro. 
 
  Dnr 2010.2 
 Rapport från tekniska chefen angående uppföljning av sjukfrånvaro,  
 Glädjeindex och diskrimineringsärenden. 
 __________ 
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