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TNAU § 37

2016-04-27

Dnr 229/2015-29

Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2018,
tekniska nämndens prioriteringsordning
För att kunna planera för behovet av investeringar i lokaler har en
strategisk lokalförsörjningsplan upprättats. Planen sammanställer behovet
av lokaler och investeringar för åren 2015 till 2018.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 13 oktober 2015, § 146
att godkänna inriktningen i strategiska lokalförsörjningsplanen 2015-2018.
Kommunstyrelsen beslutade även att nämndernas presidium tillsammans
med förvaltningscheferna ska upprätta en prioriteringsordning bland
lokalbehoven.
Behovet av lokaler och investeringar utifrån strategisk lokalförsörjningsplan
2015-2018 inom tekniska nämndens verksamheter gäller livsmedelslokalerna
vid Gäddgårdsskolan, Vasagymnasiet, Ladubacksskolan, Nybyholmsskolan,
Tornet 1 samt kommunens centralförråd på Tegelvretsvägen, rådhuset och
garage eller servicebyggnad vid Ekbackens IP.
Arboga kommun har ett föreläggande gällande ventilationen i
livsmedelslokalen på Gäddgårdsskolan och lokalen förslås därför
prioriteras. Det pågår en utredning om ny skola på söder som ska ersätta
Gäddgårdsskolan och i utredningen ingår även livsmedelslokalen.
Åtgärder för ventilationen i lokalen bedöms dock inte kunna invänta
eventuell nybyggnation.
Under år 2015 fattades beslut om att påbörja projektering inför
ombyggnation från mottagningskök till tillagningskök för Vasagymnasiet
och Ladubacksskolan. Dessa åtgärder genomförs bl.a. i syfte att avlasta
Gäddgårdsskolans tillagningskök.
På Ladubacksskolan pågår en ombyggnation från mottagningskök till
tillagningskök. Det nya tillagningsköket beräknas vara klar under år 2016.
För Vasagymnasiets livsmedelslokal har projektering påbörjats inför
ombyggnation från mottagningskök till tillagningskök. En ombyggnation
bedöms angelägen för att kunna avlasta Gäddgårdsskolans tillagningskök.
Avseende Nybyholmsskolans livsmedelslokal förordar förvaltningarna
ombyggnation till tillagningskök för att minska antalet portioner på
Gäddgårdsskolan samt för att höja kvalitén på maten på
Nybyholmsskolan. Verksamheten kan dock fortgå som serveringskök men
då krävs åtgärder avseende ytskikten i lokalen.
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För Tornets livsmedelslokal föreslås inriktning och ombyggnation av
lokalerna avvaktas innan eventuell ombyggnation av livsmedelslokal kan
prioriteras.
Behovet av åtgärder för centralförrådet föreslås prioriteras utifrån
arbetsmiljöaspekten. Underhållet är i dagsläget eftersatt och större
renoveringsarbeten kommer att krävas under planperioden. Det krävs en
ombyggnation för att möjliggöra tillräckliga personalutrymmen i
lokalerna.
Åtgärder avseende ventilation och takrenovering för rådhuset planeras att
utföras under året. Arbetena avvaktar andra verksamheters flytt.
Rådhusets entré mot Smedjegatan har delvis byggts om och åtgärder för
ökad säkerhet har genomförts. Ytterligare åtgärder bedöms inte vara
prioriterade under planperioden utifrån nämndens verksamheter och
projektet föreslås inrymmas under administrationslokaler.
Avseende ny maskinhall på Ekbackens IP föreslås frågan invänta
pågående arbete med gränsdragningsfrågor.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tekniska nämndens lokalbehov prioriteras enligt följande:
1. Gäddgårdsskolans livsmedelslokal
2. Vasagymnasiets livsmedelslokal
3. Nybyholmsskolans livsmedelslokal
4. Centralförrådet/Tegelvretsvägen

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden för information
Kostavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 93/2016-002

Uppdatering av delegationsordning för tekniska nämnden
När man i kommunala sammanhang talar om beslut gör man skillnad
mellan nämndbeslut och verkställighetsbeslut. Till nämndbeslut hör
beslut som antingen ska fattas av förtroendevalda eller i delegation av
tjänsteman och anmälas till nämnden. Till verkställighetsbeslut hör beslut
som får fattas av tjänsteman och ingår i det löpande uppdrag som
nämnden lämnat förvaltningen.
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller åt en tjänsteman att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. I kommunallagen 6 Kap 33-38 § finns angivet förutsättningar och
begränsningar för delegation av beslutanderätt.
Möjligheten att delegera beslutanderätten har två syften; att avlasta de
förtroendevalda rutinärenden så att den politiska uppmärksamheten
istället kan riktas åt planering, riktlinjer och principiella frågor och att
göra förvaltningen snabbare och effektivare genom att förkorta
handläggning och beslutsvägar.
Gällande delegationsordning för tekniska nämnden och tekniska
förvaltningen fastställdes den 9 juni 2009, § 81. Kommunfullmäktige antog
den 24 september 2015, § 108 nytt reglemente för kommunstyrelsen och
övriga nämnder i Arboga kommun. Tekniska nämndens delegationsordning föreslås därför uppdateras utifrån det nya reglementet.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att uppdatera tekniska nämndens
delegationsordning.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.
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Dnr 116/2015-251

Lägesrapport avseende försäljning del av Strömsnäs 1:1,
Åbrinken
Arboga kommun har tidigare tecknat markanvisningsavtal för del av
Strömsnäs 1:1, Åbrinken med företaget Stefan Werner Arkitekter AB.
Markområdet om cirka 7 800 kvm är planlagt för bland annat bostäder.
Utbyggnad av gator och ledningsnät i området pågår och åtgärder för
befintliga anslutningar mellan Västerleden och väg 572 påbörjas i maj
månad.
Exploatören avser påbörja byggnation av bostäder i september 2016 med
inflyttning under år 2017.
Ett köpeavtal kommer presenteras vid tekniska nämndens sammanträde
den 12 maj för beslut om försäljning av del av Strömsnäs 1:1, Åbrinken.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Lägesrapport avseende försäljning del av Strömsnäs 1:1, Åbrinken
godkänns.
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