Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

Kultur- och tekniknämnden
Datum och tid

Plats

2021-06-10 13:00-15:15

Rådsalen samt digitalt mötesrum

Beslutande ledamöter
Mattias Hulth (KD) (Deltar digitalt)
Staffan Korsgren (L) (ordförande)
Johan Calais (S) (2:e vice ordförande)
Tomas Vynge (S)
Peter Danielsson (C)
Jonas Bygdén (SD) (Deltar digitalt) §§75-92
Maria Lilja (SD) (Deltar digitalt)
Annica Vissberger (KD) (Deltar digitalt) ersätter
Meliha Mehmed (M)
Kurt Blomqvist (S) (Deltar digitalt) ersätter Margaret
Englund (S)
Bengt Svärd (C) (Deltar digitalt) ersätter René Rijns
(M) (vice ordförande)
Anne Helgesson (MP) (Deltar digitalt) ersätter Malin
Lönnqvist (V)
Göran Eriksson (LPo) (Deltar digitalt) §§69-74
ersätter Jonas Bygdén (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Siv Pettersson (S)
Göran Eriksson (LPo) (Deltar digitalt) §§75-92

Övriga
Susanne Jarl (Teknisk chef)
Daniel Eriksson (Kultur- och evenemangschef, deltar digitalt)
Annika Restadh (Enhetschef bibliotek, ungdomsgård, musikskola, deltar digitalt)
Bo Lindström (Ekonomichef, deltar digitalt)
Ken Siewers (Nämndsekreterare)
Daniel Johansson (Avdelningschef VA, deltar digitalt) §69
Stefan Alander (Avdelningschef gata-park, deltar digitalt) §69
Anna Ahnér (S) (Oppositionsråd, deltar digitalt)

Protokollet innehåller §§69-92
Ordförande

_________________________________________________________________
Staffan Korsgren (L)

Justerare

_________________________________________________________________
Johan Calais (S)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ken Siewers

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

ASKERSUNDS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2021-06-15 till och med 2021-07-07.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kultur- och tekniknämnden
2021-06-10
Rådhuset
________________________
Ken Siewers

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

Ärendelista
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92

Justerare signatur

Presentation
Godkännande av dagordning
Val av protokolljusterare
Uppdrag angående placering av konstverk
Kultur- och fritidsprogram för Askersunds kommun
Reviderade föreningsbidragsregler
Slutrapport för utredning att stärka ungas fritid i Askersunds kommun
Regler för pandemistöd till föreningar
Svar på remiss Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
Mottagande av sponsring av Askersunds kommuns sommarsimskola och utökad
märkestagning 2021
Ekonomirapport verksamhet bibliotek, fritidsgård, musikskola och allmänkultur per 2021-0531
Ekonomirapport tekniska förvaltningen skattekollektivet per 2021-05-31
Ekonomirapport tekniska förvaltningen avgiftskollektivet per 2021-05-31
Revidering av kultur- och tekniknämndens delegationsordning
Yttrande över detaljplan Åsbro 1:215 mfl (Åsbro skola)
Uppdrag angående regler för upplåtelse av hamnplats
Rapportering av utredning ”Tisarbaden upphandling”
Yttrande över förslag till sjötrafikföreskrifter om förbud med motordrivna farkoster vid
badplatserna Haga och Harge i Askersunds kommun
Detaljplan för fastighet Knappfabriken 20
Loggbok
Anmälan av ordförandebeslut
Anmälan av delegationsbeslut
Meddelanden
Verksamhetscheferna informerar

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 69 – Presentation
Ärendebeskrivning
Ny avdelningschef gata-park Stefan Alander och avdelningschef VA Daniel Johansson
presenterar sig för nämnden och ger kort information om sig själva och sina bakgrunder.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

§ 70 – Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Kultur- och tekniknämnden ska fastställa sammanträdets dagordning.
Beslut
Kultur- och tekniknämnden fastställer föreliggande dagordning.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 71 – Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Kultur- och tekniknämnden ska utse en ledamot att jämte ordförande justera dagens
sammanträdesprotokoll.
Beslut
Kultur- och tekniknämnden utser Johan Calais (S) att jämte ordförande justera dagens
sammanträdesprotokoll.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 72 - Uppdrag angående placering av konstverk
(21KOT64)

Ärendebeskrivning
Andre vice ordförande Johan Calais (S) reser ärende om konstverket Hemfärd i Askersunds
hamn, där förvaltningarna föreslås få uppdrag att undersöka en eventuellt bättre placering för
konstverket eller om nuvarande plats är bra.
Beslutsunderlag
Uppdrag angående placering av konstverk

Beslut
Kultur- och tekniknämnden uppdrar till kommunledningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen att undersöka en eventuellt bättre placering för konstverket.
________
Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 73 - Kultur- och fritidsprogram för Askersunds kommun
(17KOT68)

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsprogram för Askersunds kommun med långsiktiga ambitioner och
inriktningar. Kultur- och evenemangschef Daniel Eriksson och enhetschef bibliotek,
ungdomsgård, musikskola föredrar ärendet och remissversionen som bl.a. innehåller:



Inriktningar för kultur- och fritidsområdet i Askersunds kommun
Inriktning för kultur- och fritidsverksamhet som Askersunds kommun driver

Beslutsunderlag
§31 KOT KFU Kultur- och fritidsprogram för Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Kultur- och fritidsprogram för Askersunds kommun
Kultur- och fritidsprogram Askersunds kommun
Bilaga till kultur- och fritidsprogram_ Verksamhetsbeskrivningar och sty...

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden antar remissversion av kultur- och fritidsprogram för
Askersunds kommun.
2. Kultur- och tekniknämnden antar tidplanen.
3. Kultur- och tekniknämnden skickar kultur- och fritidsprogrammet på remiss till samtliga
politiska partier i kommunfullmäktige.
________
Expedieras till

Kultur- och evenemangschef
Teknisk chef
Kommundirektör

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 74 - Reviderade föreningsbidragsregler
(16KOT91)

Ärendebeskrivning
Reviderade föreningsbidragsregler. Kultur- och evenemangschef Daniel Eriksson och
enhetschef bibliotek, ungdomsgård, musikskola Annika Restadh föredrar ärendet och
informerar bl.a. om:







Vision med bidrag och stöd till civilsamhället
Syfte med bidrag och stöd till civilsamhället
Ändringar och nyheter
Struktur
Beskrivning av bidragsberättigade föreningar
Bidragsformer

Beslutsunderlag
§27 KOT KFU Reviderade föreningsbidragsregler
Tjänsteskrivelse - Bidrag och stöd till civilsamhället
Bidrag och stöd till civilsamhället - remissförslag 2021-06-10
Presentation - Bidrag och stöd

Beslut
Kultur- och tekniknämnden sänder förslag till nya föreningsbidragsregler ”Bidrag och stöd till
civilsamhället” på remiss till föreningar i Askersunds kommun.
________
Expedieras till

Kultur- och evenemangschef
Fritidsutvecklare
Enhetschef bibliotek, ungdomsgård och musikskola
Teknisk chef
Kommundirektör

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 75 - Slutrapport för utredning att stärka ungas fritid i Askersunds
kommun
(20KOT23)

Ärendebeskrivning
2019 genomfördes en Ung livsstils-undersökning Askersunds kommun. Den genomfördes
som en totalundersökning i årskurs 7 till 9. Svarsfrekvensen blev 83 procent, vilket ger ett
mycket gott underlag för kommunens arbete och politiska prioriteringar. Resultatet visar
tydligt att ungas fritid är ett viktigt utvecklingsområde.
Yrkanden
Andre vice ordförande Johan Calais (S) yrkar bifall till förslaget och yrkar en ytterligare
beslutspunkt avseende att förvaltningen ges i uppdrag att löpande återrapportera till nämnden
hur verksamheten utvecklas.
Propositionsordning
Ordförande Staffan Korsgren (L) ställer proposition på yrkandet från Johan Calais (S) och
finner att nämnden beslutat enligt detsamma.
Beslutsunderlag
§30 KOT KFU Slutrapport för utredning att stärka ungas fritid i Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Slutrapport för utredning att stärka ungas fritid i Askersunds kommun
Slutrapport för utredning att stärka ungas fritid i Askersunds kommun

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden godkänner slutrapporten.
2. Kultur- och tekniknämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för långsiktig och hållbar
ökning av barns och ungas fysiska aktivitet.
3. Kultur- och tekniknämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur barns och ungas
läsning kan fortsätta främjas.
4. Kultur- och tekniknämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda andra lokaler för
ungdomsgården ej på Sjöängen.
5. Kultur- och tekniknämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader för
lördagsöppet på ungdomsgården.
6. Kultur- och tekniknämnden ger förvaltningen i uppdrag att löpande återrapportera till
nämnden hur verksamheten utvecklas.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

________
Expedieras till

Kultur- och evenemangschef
Enhetschef bibliotek, ungas fritid och musikskola
Fritidsutvecklare

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 76 - Regler för pandemistöd till föreningar
(21KOT35)

Ärendebeskrivning
Pandemistödet är ett tillfälligt bidrag till föreningar i Askersunds kommun som förlorat
intäkter på grund av pågående coronapandemi.
Yrkanden
Kurt Blomqvist (S) yrkar att kravet på att föreningen måste sökt regionalt eller statligt stöd tas
bort ur reglerna.
Anne Helgesson (MP) yrkar att kravet på att föreningen ska ha genomfört den ekonomiskt
drabbade verksamheten/arrangemanget kontinuerligt sedan 2017 tas bort ur reglerna.
Propositionsordning
Ordförande Staffan Korsgren (L) ställer proposition på yrkandet från Kurt Blomqvist (S) och
finner att nämnden beslutat enligt detsamma.
Ordförande ställer därefter proposition på yrkandet från Anne Helgesson (MP) och finner att
nämnden avslagit yrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition på förslaget från kultur- och fritidsutskottet med
ändringen att kravet på att föreningen måste sökt regionalt eller statligt stöd tas bort ur
reglerna och finner att nämnden beslutat enligt detsamma.
Beslutsunderlag
§32 KOT KFU Regler för pandemistöd till föreningar
Tjänsteskrivelse - Regler för pandemistöd till föreningar
Regler för pandemistöd till föreningar

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden antar regler för pandemistöd till föreningar med ändringen att
kravet på att föreningen måste sökt regionalt eller statligt stöd tas bort.
2. Kultur- och tekniknämnden delegerar till fritidsutvecklare att bevilja bidrag enligt reglerna.
3. Kultur- och tekniknämnden beslutar att om de godkända ansökningarna uppgår till mer än
de avsatta 100 tkr använda beräknat överskott på verksamhet 30112, Stöd till föreningar,
fritidsverksamhet.
________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

Expedieras till

Kultur- och evenemangschef
Fritidsutvecklare

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 77 - Svar på remiss Plan för civilsamhälle och social ekonomi 20222025
(21KOT45)

Ärendebeskrivning
Region Örebro län håller på att revidera sina strategier kring civilsamhälle och social
ekonomi. En ny plan som ska sträcka sig från 2022 till 2025 ska fastställas under hösten.
Eftersom planen spänner över hela länet och har betydelse för olika politikområden och
verksamhetsfält vill regionen gärna ha kommunernas synpunkter. Remissversion bifogas.
Askersunds kommun har möjlighet att lämna synpunkter fram till 22 juni 2021.
Yrkanden
Andre vice ordförande Johan Calais (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg om att nämnden
uppdrar till ordförande och kultur- och evenemangschef att delge remissvar till nämnden
innan det skickas till Region Örebro län.
Beslutsunderlag
§33 KOT KFU Svar på remiss Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
Tjänsteskrivelse - Svar på remiss Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
Remiss - Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
Remissversion Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden delegerar till ordförande och kultur- och evenemangschef att
svara på remissen från Region Örebro län avseende Plan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025.
2. Kultur- och tekniknämnden uppdrar till ordförande och kultur- och evenemangschef att
delge remissvar till nämnden innan det skickas till Region Örebro län.
________
Expedieras till

Kultur- och evenemangschef

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 78 - Mottagande av sponsring av Askersunds kommuns
sommarsimskola och utökad märkestagning 2021
(21KOT63)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun arrangerar årligen sommarsimskola för barn. Zinkgruvan Mining AB
har sponsrat simskolan flertalet år och avser göra det även i år. 2019 uppgick sponsringen till
125 tkr. Det var mellanskillnaden mellan kostnaden och budgeten. Syftet med sponsringen är
att skapa ekonomiska förutsättningar för kommunens sommarsimskola och utöka
märkestagningen så att simkunnighet och kunskap om vattensäkerhet ökar bland barnen Askersunds kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att bo och växa upp.
Enligt kommunens riktlinjer för sponsring är det respektive nämnd som beslutar om
godkännande av mottagning av sponsring/medfinansiering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sponsring av Askersunds kommuns sommarsimskola 2021

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden godkänner att Zinkgruvan Mining AB sponsrar
sommarsimskola och utökad märkestagning 2021.
2. Simskolan ska vara avgiftsfri 2021.
________
Expedieras till

Kultur- och evenemangschef
Fritidsutvecklare

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 79 - Ekonomirapport verksamhet bibliotek, fritidsgård, musikskola
och allmänkultur per 2021-05-31
(21KOT30)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomirapport för verksamhet bibliotek,
fritidsgård, musikskola och allmänkultur per 2021-05-31. Verksamheten prognostiserar ett
resultat på +174 tkr.
Beslutsunderlag
§28 KOT KFU Ekonomirapport verksamhet bibliotek, ungdomsgård, musikskola och allmänkultur per
2021-05-31
Månadsuppföljning verksamhet bibliotek, ungdomsgård, musikskola och allmänkultur per 2021-05-31
Verksamhetsanalys - verksamhet bibliotek, ungdomsgård, musikskola och allmänkultur per 2021-0531

Beslut
Kultur- och tekniknämnden har tagit del av ekonomirapporten per 2021-05-31.
________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 80 - Ekonomirapport tekniska förvaltningen skattekollektivet per
2021-05-31
(21KOT28)

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret sammanställt en
ekonomirapport för skattekollektivet per 2021-05-31. Skattekollektivet prognostiserar
en negativ avvikelse på - 449 tkr.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning tekniska förvaltningen skattekollektivet per 2021-05-31

Beslut
Kultur- och tekniknämnden har tagit del av ekonomirapporten per 2021-05-31.
________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 17 of 31

Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 81 - Ekonomirapport tekniska förvaltningen avgiftskollektivet per
2021-05-31
(21KOT29)

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret sammanställt en
ekonomirapport för avgiftskollektivet per 2021-05-31. Avgiftskollektivet prognostiserar
en positiv avvikelse på 1 100 tkr.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning tekniska förvaltningen avgiftskollektivet per 2021-05-31

Beslut
Kultur- och tekniknämnden har tagit del av ekonomirapporten per 2021-05-31.
________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 82 - Revidering av kultur- och tekniknämndens delegationsordning
(20KOT87)

Ärendebeskrivning
En översyn har gjorts av nämndens delegationsordning och med anledning av det har
förvaltningarna utarbetat ett förslag till revideringar. Förslagen görs bl.a. på grund av tidigare
gjorda förändringar inom förvaltningsorganisationen där kultur- och fritidsförvaltningen
avvecklades och verksamheterna fördelades på kommunledningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen, men även då tjänstetitlar är förändrade.
Göran Eriksson (LPo) tar upp redaktionell ändring i delegationsordningen på s. 3 under
rubriken "Till vem kan kultur- och tekniknämnden delegera" där det står "styrelsens
presidium", vilket ändras till "nämndens presidium".
Beslutsunderlag
§29 KOT KFU Revidering av kultur- och tekniknämndens delegationsordning
§38 KOTAU Revidering av kultur- och tekniknämndens delegationsordning
Tjänsteskrivelse - Revidering av kultur- och tekniknämndens delegationsordning
Förslag till delegationsordning för kultur- och tekniknämnden
Delegationsordning för kultur- och tekniknämnden

Beslut
Kultur- och tekniknämnden fastställer den reviderade delegationsordningen.
________
Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kommunala författningssamlingen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 83 - Yttrande över detaljplan Åsbro 1:215 mfl (Åsbro skola)
(21KOT53)

Ärendebeskrivning
Efter beslut i kommunstyrelsen (2020-10-19 §169) fick Samhällsbyggnad Sydnärke uppdraget
att arbeta fram en ny detaljplan för Åsbro skola för att skapa förutsättningar för en framtida
utveckling av skolområdet. Vidare syftar detaljplanen även till att tre bostadsfastigheter i
planområdet norr ska bli planenliga. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd där kultur
och tekniknämnden ges möjlighet att yttra sig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande över detaljplan Åsbro 1:215 mfl (Åsbro skola)
§39 KOTAU Yttrande över detaljplan Åsbro 1:215 mfl (Åsbro skola)
Inbjudan till samråd avseende detaljplan Åsbro 1:215 m.fl.
Planbeskrivning avseende detaljplan Åsbro 1:215 m.fl.
Plankarta avseende detaljplan Åsbro 1:215 m.fl.
Undersökning om betydande miljöpåverkan avseende detaljplan Åsbro 1:215 m.fl.
Fastighetsförteckning avseende detaljplan Åsbro 1:215 m.fl.
Delegationsbeslut avseende detaljplan Åsbro 1:215 m.fl.

Beslut
Kultur och tekniknämnden har inget att yttra avseende detaljplan för Åsbro 1:215 mfl (Åsbro
skola).
________
Expedieras till

Samhällsbyggnad Sydnärke
Kommunstyrelsen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 20 of 31

Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 84 - Uppdrag angående regler för upplåtelse av hamnplats
(21KOT55)

Ärendebeskrivning
Hamnplatserna i Askersunds hamn upplåts till privatpersoner och verksamheter på kort eller
längre tid. Vissa upplåts säsongsvis andra används som gästplats och ytterligare andra kan
bokas för gästande båtar. Det finns i dag inte tydliggjort hur hamnplatserna ska fördelas eller
nyttjas eller om det ska finnas riktlinjer för estiska utformning eller vilka typer av
verksamheter som ska tillåtas i hamnen.
För att underlätta för förvaltningen ber förvaltningen om uppdrag att i dialog med Kultur och
tekniknämndens arbetsutskott ta fram regler för upplåtelse av hamnplats där inriktningen för
hamnens användning tydliggörs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Uppdrag angående regler för upplåtelse av hamnplats
§40 KOTAU Uppdrag angående regler för upplåtelse av hamnplats

Beslut
Kultur och tekniknämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram regler för
upplåtelse av hamnplats.
________
Expedieras till

Tekniska förvaltningen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 85 - Rapportering av utredning ”Tisarbaden upphandling”
(21KOT34)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun, tekniska förvaltningen, genomförde en upphandling av ”Anläggande av
nya dricks- och tryckspillvattenledningar i Tisarbaden, Askersunds kommun” 2019-01-31.
Med syfte att kontrollera hantering av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) i entreprenaden
har KPMG fått i uppdrag att bedöma om framställda ÄTA-anspråk från leverantören borde ha
ingått i vad som efterfrågas enligt förfrågningsunderlag och därpå följande kontrakt, samt att
utreda hur ÄTA-fakturor har godkänts och av vem.
Arbetet i Tisarbaden tilldelades med fast pris om 9 477 942 kr. I upphandlade arbeten dyker
det som regel alltid upp oförutsedda avvikelse som leder till ÄTA-anspråk från entreprenörer.
ÄTA-anspråk ska alltid granskas kritiskt och jämföras med vad entreprenören har åtagit sig att
göra till det fasta priset. Totalt har 60 avvikelser rapporterats i detta projekt men alla har inte
lett till något ÄTA-anspråk. I hela entreprenaden utgick ca 2 miljoner kronor i ÄTA-arbeten
varav ca 1,3 miljoner kronor beror på brister i mängdförteckningar (vilket skulle lett till högre
anbud om mängderna varit tydligare i förfrågningsunderlaget).
KPMGs utredning visar att hantering av ÄTA-anspråk har fungerat väl. ÄTA-anspråk från
entreprenören har ifrågasatts vid ett flertal tillfällen. KPMG berömmer även den externt
anlitade konsultens noggranna projektdokumentation.
KPMG förslår rekommendationer för ytterligare förbättringar



Större noggrannhet i mängdförteckningar kommer ge mer träffsäkra anbud
Större noggrann med formalia och dokumentation i ansvarsförhållanden

KPMGs granskning har även uppmärksammat fyra fakturor som inte är registrerade som
ÄTA-arbeten som inte borde ha belastat projektet. Tre fakturor avser inte entreprenaden utan
borde ha ställts till väghållaren (vägföreningen), sammanlagt 33 149 kr:




faktura avseende underhåll av vägar, 18 291,62 kronor.
faktura avseende saltning av vägar, 6 512 kronor
faktura avseende saltning av vägar, 8 346 kronor

Samt en faktura som borde ha ingått i entreprenadens fasta pris


faktura avseende återställning av grusvägar, 81 309,08 kronor.

Av granskningen framkommer vikten av att noggrant granska samtliga fakturor och
omedelbart bestrida fakturan om den bedöms som felaktig.
Beslutsunderlag
§41 KOTAU Rapportering av utredning ”Tisarbaden upphandling”
Rapport Tisarbaden upphandling
ÄTA 3 arket
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

Tisarbaden 400714
Inte def. som Äta fakturor

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar att tidigare beslut står fast och att rapporten översänds till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
________
Expedieras till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 86 - Yttrande över förslag till sjötrafikföreskrifter om förbud med
motordrivna farkoster vid badplatserna Haga och Harge i Askersunds
kommun
(21KOT60)

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har tagit emot önskemål om förbud med motordrivna farkoster vid badplatserna
Hagabadet och Hargebadet i Askersunds kommun. Som skäl för förslagen anges att det har
inkommit många klagomål om att vattenskotrar befinner sig vid badplatserna och buskör samt
förtöjer vid bryggorna som är avsedda för badande gäster. För att minska risk för olyckor och
att öka säkerheten för besökarna vid badplatserna överväger myndigheten att besluta om
sjötrafikföreskrifter som förbjuder motordrivna farkoster vid badplatserna och Askersunds
kommun ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Förvaltningen delar länsstyrelsens bedömning att risker för att badgäster utsätts för risk för
olycka minskar om motordrivna farkoster inte får framföras inom badområdet. I och med att
beslut finns har också polismyndigheten möjlighet att vidta åtgärder om förbudet inte
efterlevs.
Yrkanden
Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Staffan Korsgren (L) ställer proposition på förslaget och finner att nämnden
beslutat enligt detsamma.
Beslutsunderlag
Yttrande
Begäran om yttrande över sjötrafikföreskrifter om förbud med motordrivna farkoster vid badplatserna
Hagabadet och Hargebadet inom Askersunds kommun
Förslag till sjötrafikföreskrifter om förbud med motordrivna farkoster vid badplatsen Haga i
Askersunds kommun
Förslag till sjötrafikföreskrifter om förbud med motordrivna farkoster vid badplatsen Harge i
Askersunds kommun
Konsekvensutredning gällande sjötrafikföreskrifter om förbud med motordrivna farkoster vid
badplatserna Hagabadet och Hargebadet inom Askersunds kommun

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

Beslut
Kultur och tekniknämnden ställer sig positiva till förslag om sjötrafikföreskrifter som
förbjuder motordrivna farkoster vid badplatserna Haga och Harge.
________
Expedieras till

Länsstyrelsen i Örebro län (dnr 258-1111-2021)
Tekniska förvaltningen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 87 - Detaljplan för fastighet Knappfabriken 20
(21KOT62)

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad Sydnärke har efter beslut i kommunstyrelsen (2021-01-12 §6) gett uppdrag
att se över detaljplanen på Knappfabriken 20. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd.
Fastigheten är belägen i centrala Askersunds tätort och är bebyggd med en samlingslokal för
religiösa ändamål. Syftet med planläggning är att ändra markanvändningen från samlings- och
föreningslokaler till bostäder och centrumändmål samt att anpassa byggrätten till befintliga
byggnader samt kulturmiljön i närområdet. Detaljplanen överensstämmelse med
översiktsplanen.
Planförslaget medför ingen påverkan på VA eller nämndens ansvar som huvudman för gator,
vägar eller allmän platsmark.
I och med detta finns inget i planförslaget att yttra om.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande över detaljplan Knappfabriken 20
Inbjudan till samråd avseende detaljplan för fastighet Knappfabriken 20
Planbeskrivning avseende detaljplan för fastighet Knappfabriken 20
Plankarta avseende detaljplan för fastighet Knappfabriken 20
Undersökning om betydande miljöpåverkan avseende detaljplan för fastighet Knappfabriken 20
Fastighetsförteckning till detaljplan för fastighet Knappfabriken 20
Trafikbullerutredning avseende detaljplan för fastighet Knappfabriken 20
Delegationsbeslut avseende detaljplan för fastighet Knappfabriken 20

Beslut
Kultur och tekniknämnden har inget att yttra avseende detaljplan för Knappfabriken 20.
________
Expedieras till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnad Sydnärke

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 88 – Loggbok
Ärendebeskrivning
Bifogad loggbok har uppdaterats och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Uppföljning av uppdrag och projekt KoT verksamhet bibliotek, ungdomsgård, musikskola och
allmänkultur
___________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 89 - Anmälan av ordförandebeslut
(20KOT83)

Ärendebeskrivning
Ordförande Staffan Korsgren (L) anmäler bifogade ordförandebeslut.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut avseende åtgärder i Askersunds kommun till följd av nationella föreskrifter och
allmänna råd med anledning av covid-19

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

§ 90 – Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ordförande Staffan Korsgren (L) anmäler bifogade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut Susanne Jarl nr 21-24/2021
Anmälan av delegationsbeslut Va-ingenjör nr 13-17/2021
___________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-10

Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 91 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Bifogade meddelanden har inkommit eller upprättats sedan föregående nämndsammanträde
och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Sammanställning studieförbund Askersunds kommun
Protokoll 20210521 Specifika samverkansrådet kultur
Natur och friluftsliv som attraktionskraft - utbildning för kommunala politiker
KS § 138 - Budgetuppföljning per 2021-05-31
Minnesanteckningar FHR 2021-05-31
___________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2021-06-10

§ 92 – Verksamhetscheferna informerar
Ärendebeskrivning
Teknisk chef informerar nämnden om







Ny organisation inom tekniska förvaltningen från 1 juni 2021
o Vatten och avlopp
o Gata - park
o Service
o Fastighet och ledningsstöd (kommunstyrelsens område)
Y-bommar på Borgmästarholmsbryggan monterade
Mycket vattenläckor
Nytt ramavtal för grävmaskinstjänster
Sanering Rönneshytta - upphandling överklagad

Kultur- och evenemangschef informerar nämnden om











Justerare signatur

Organisation av fritidsfrågor från 1 juni 2021
o På kommunledningsförvaltningen samlas frågor kring civilsamhälle och
fritidsaktiviteter
o På tekniska förvaltningen samlas frågor kring anläggningar, park och skötsel
Ny organisation
o Evenemangskansli (kommunstyrelsens område)
o Kultur- och fritidsutveckling
o Bibliotek, ungas fritid/ungdomsgård, musikskola
Bibliotek
Ungas fritid (inkl. ungdomsgård)
Musikskolan
Allmänkulturell verksamhet
Fritid
Priser

Utdragsbestyrkande
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