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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 46

Dnr 273/2014-102

Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens
arbetsutskott
För att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet med god ekonomisk
hushållning krävs att de underlag som nämnden fattar sina beslut på är av
god kvalitet. För nämnder finns inget beredningstvång men för att göra
arbetet mer effektivt kan en nämnd besluta om att inrätta ett arbetsutskott
som bereder ärenden och lämnar förslag till beslut i nämnden.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 13 februari 2015, § 2
att inrätta ett arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018. Arbetsutskottet
har bestått av nämndens presidium, det vill säga ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande samt personliga ersättare.
Med anledning av att Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet och Centerpartiet bildat ny
majoritet för att styra Arboga kommun beslutade kommunfullmäktige,
§ 83/2016, om ny sammansättning av ledamöter till presidiet. Därför bör
även ledamöter och ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott väljas
om.
Anders Bjurström (M) föreslår att till ledamöter i tekniska nämndens
arbetsutskott för nuvarande majoritetspartiers del ska väljas Carl-Erik
Almskoug (OPA) och Mikael von Melsted (MP). Erik Jirovsky (L) föreslår
att till personlig ersättare väljs Anders Bjurström (M).
Andreas Silversten (S) föreslår att till ledamöter i tekniska nämndens
arbetsutskott för nuvarande oppositionspartiernas del ska väljas Andreas
Silversten (S) samt Börje Blomqvist (S) som ersättare.
Tekniska nämndens beslut
1. Till ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott väljs Carl-Erik
Almskoug (OPA), Mikael von Melsted (MP) och Andreas Silversten (S).
2. Som ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott för Carl-Erik
Almskoug (OPA) och Mikael von Melsted (MP) väljs Anders Bjurström
(M) och för Andreas Silversten (S) väljs Börje Blomqvist (S).
Skickas till:
Valda ledamöter
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 47

273/2014-102

Val av trafiknämnd
I reglemente för tekniska nämnden görs gällande att tekniska nämnden
fullgör trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor. Tidigare har en trafiknämnd inrättats för att utföra tekniska
nämndens uppgifter avseende trafikfrågor enligt reglementet.
Trafiknämndens sammansättning utgörs av de representanter tekniska
nämnden utser som ledamöter. Tidigare har tekniska nämndens
presidium utgjort trafiknämnd.
Med anledning av att Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet och Centerpartiet
bildat ny majoritet för att styra Arboga kommun beslutade
kommunfullmäktige, § 83/2016, om ny sammansättning av ledamöter i
tekniska nämndens presidium. Därför bör även ledamöter till
trafiknämnden väljas om.
Anders Bjurström (M) föreslår att tekniska nämndens presidium, tillika
arbetsutskott ska utgöra trafiknämnd.
Tekniska nämndens beslut
Till trafiknämnd väljs tekniska nämndens presidium bestående av
ordförande Carl-Erik Almskoug (OPA), 1:e vice ordförande Mikael von
Melsted (MP) och 2:e vice ordförande Andreas Silversten (S).

Skickas till:
Valda ledamöter
Trafiksäkerhetsrådet för information
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 48

Dnr 20/2015-512

Val av ledamöter och ersättare till kommunala
trafiksäkerhetsrådet
Kommunala trafiksäkerhetsrådet är ett rådgivande organ utan
beslutanderätt. Rådets uppgift är att vara ett forum för kontakter och
samråd mellan olika organisationer och kommunens ansvariga politiker
och tjänstemän.
Ansvarig nämnd är tekniska nämnden. Som nämndens representanter i
rådet ingår två ledamöter och två ersättare.
Med anledning av att Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet och Centerpartiet
bildat ny majoritet för att styra Arboga kommun bör även nya
representanter för nämnden i rådet väljas.
Richard Fallqvist (L) föreslår att till representant i kommunala
trafiksäkerhetsrådet för nuvarande majoritetspartiernas del ska väljas
Carl-Erik Almskoug (OPA) som ledamot och Erik Jirovsky (L) som
ersättare.
Andreas Silversten (S) föreslår att till representant i kommunala
trafiksäkerhetsrådet för nuvarande oppositionspartiernas del ska väljas
Andreas Silversten (S). Platsen som ersättare blir vakant.
Tekniska nämndens beslut
Till nämndens representanter i kommunala trafiksäkerhetsrådet väljs
Carl-Erik Almskoug (OPA) och Andreas Silversten (S) samt som ersättare
Erik Jirovsky (L). En plats som ersättare blir vakant.

Skickas till:
Kommunala trafiksäkerhetsrådet
Valda ledamöter
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 49

Dnr 34/2015-103

Val av ledamot och ersättare till folkhälsorådet
Folkhälsorådet har till uppgift att bedriva hälsofrämjande- och
sjukdomsförebyggande arbete av sektorsövergripande karaktär.
Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Tekniska nämnden representeras
av en ledamot och en ersättare i rådet.
Med anledning av att Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet och Centerpartiet
bildat ny majoritet för att styra Arboga kommun bör även nya
representanter för nämnden i rådet väljas.
Carl-Erik Almskoug (OPA) föreslår att till tekniska nämndens
representant som ledamot i folkhälsorådet ska väljas Richard Fallqvist (L).
Andreas Silversten (S) föreslår att till tekniska nämndens representant som
ersättare i folkhälsorådet ska väljas Mikael Hedberg (S).
Tekniska nämndens beslut
Till tekniska nämndens representanter i folkhälsorådet väljs Richard
Fallqvist (L) som ledamot och Mikael Hedberg (S) som ersättare.

Skickas till:
Folkhälsorådet
Valda ledamöter
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 50

Dnr 35/2015-103

Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådet är ett organ för samråd och information
mellan handikapporganisationer i Arboga, kommunens styrelse och
nämnder.
Rådets uppgift är att vara en referens- och remissinstans vad gäller
planerade förändringar i den kommunala verksamheten som har eller kan
få betydelse för personer med funktionshinder.
Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Tekniska nämnden representeras
av en ledamot och en ersättare i rådet.
Med anledning av att Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet och Centerpartiet
bildat ny majoritet för att styra Arboga kommun bör även nya
representanter för nämnden i rådet väljas.
Carl-Erik Almskoug (OPA) föreslår att till nämndens representant som
ledamot i kommunala handikapprådet ska väljas Marcus Grönberg (KD).
Andreas Silversten (S) föreslår att till nämndens representant som
ersättare i handikapprådet ska väljas Mikael Hedberg (S).
Tekniska nämndens beslut
Till nämndens representanter i kommunala handikapprådet väljs Marcus
Grönberg (KD) som ledamot och Mikael Hedberg (S) som ersättare.

Skickas till:
Kommunala handikapprådet
Valda ledamöter
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 51

Dnr 36/2015-103

Val av ledamot och ersättare till kommunala
pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och information mellan
pensionärernas organisationer och kommunens styrelse samt nämnder vad
gäller planering av insatser för äldre.
Ansvarig nämnd är socialnämnden. Tekniska nämnden representeras av
en ledamot och en ersättare i rådet.
Med anledning av att Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet och Centerpartiet
bildat ny majoritet för att styra Arboga kommun bör även nya
representanter för nämnden i rådet väljas.
Carl-Erik Almskoug (OPA) föreslår att till nämndens representant som ledamot
i kommunala pensionärsrådet ska väljas Hans Svanqvist (M).
Andreas Silversten (S) föreslår att till nämndens representant som ersättare
i kommunala pensionärsrådet ska väljas Börje Blomqvist (S).
Tekniska nämndens beslut
Till nämndens representanter i kommunala pensionärsrådet väljs Hans
Svanqvist (M) som ledamot och Börje Blomqvist (S) som ersättare.

Skickas till:
Kommunala pensionärsrådet
Valda ledamöter
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 52
TNAU § 38

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.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att uppdatera tekniska nämndens
delegationsordning.

Skickas till:
Tekniska förvaltningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 53

Dnr 216/2015-041

Prognos
Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling och
förvaltningarna ska varje månad rapportera sin ekonomi till
kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret. Drift- och
investeringsprognoser daterade 25 april 2016 redovisas. Beräknad
årsavvikelse beror på realisationsvinst i samband med försäljning av
fastigheter.
Tekniska nämndens beslut
1. Redovisad driftprognos godkänns.
2. Redovisad investeringsprognos godkänns.

Skickas till:
Ekonomikontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 54
TNAU § 39

Dnr 116/2015-251

Försäljning del av Strömsnäs 1:1, Åbrinken
Arboga kommun tecknade under hösten 2015 markanvisningsavtal för ett
markområde inom del av fastigheten Strömsnäs 1:1, Åbrinken.
Markområdet om cirka 7 800 kvm är planlagt för bland annat bostäder.
Avtalet tecknades med företaget Werner Arkitekter AB som under
optionstidens gång planerat för en utveckling av bostäder inom området.
Markanvisningen innebär att företaget under optionstiden har möjlighet
att ensam förhandla med kommunen om köp av marken. Werner
Arkitekter AB har framfört önskemål om att förvärva marken för
byggnation av bostäder och ett förslag till köpeavtal har formulerats.
Under våren har projektering av området pågått. Arbetet med
iordningställande av området påbörjas i maj 2016 och omfattar åtgärder
för den södra och norra rampen mot väg 572 samt utbyggnad av gator och
ledningar inom området.
Planerad byggnation om 23 bostäder består av bostadsrättslägenheter,
parhus och kedjehus. Av köpeavtal framgår byggnationens utformning
samt att byggnadsarbetet kan påbörjas under september 2016. Samtliga
bostäder ska vara klara för inflyttning under år 2017 i enlighet med av
köparen redovisade planer.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2015, § 177, att sänka
tomtpriset för planlagd mark till 50 kr/m2 för att stimulera byggnation
av bostäder och lokaler.
Fastigheten Strömsnäs 1:1, Åbrinken, föreslås försäljas till ett pris om
50 kr/m2.
Tekniska nämndens beslut
Fastigheten Strömsnäs 1:1, Åbrinken, kan försäljas till ett pris om 50 kr/m2
enligt redovisat köpeavtal.

Skickas till:
Werner Arkitekter AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 55
TNAU § 37

Dnr 229/2015-29

Information om 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/ servicebyggnad vid Ekbackens IP.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 27 april
2016, § 37 om följande prioritering av nämndens lokalbehov:
1. Gäddgårdsskolans livsmedelslokal
2. Vasagymnasiets livsmedelslokal
3. Nybyholmsskolans livsmedelslokal
4. Centralförrådet/Tegelvretsvägen
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2018,
tekniska nämndens prioriteringsordning.
Tekniska nämnden vill särskilt understryka att det inte är möjligt att göra
en enklare renovering av livsmedelslokalerna vid Gäddgårdsskolan.
Det pågår en förstudie och lokaliseringsutredning för ny skola på söder
där även livsmedelslokal inkluderas.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 56

Dnr 30/2016-301

Ärenden för kännedom
1. Återtagande av överklagan gällande bildandet av naturreservatet
Locknäs i Arboga kommun, Västmanlands län, M2015/1305/Me
2. Kommunfullmäktiges protokoll från den 31 mars 2016,
-

§ 43, Val av ersättare i tekniska nämnden

-

§ 52, Anmälan av nämndernas mål och budgetdokument 2016-2018

-

§ 53, Revidering av arvodesbestämmelser, mandatperioden 2015-2018

-

§ 59, Svar på medborgarförslag om trafikinformation till alla som
promenerar och cyklar i Arboga

-

§ 61, Svar på motion om säkerhetsåtgärder längs gångstråket på
Arbogaåns norra sida, Herrgårdsbron – Kapellbron

3. Länsstyrelsens beslut om föreskrifter om underlag för vissa
kompletteringsåtgärder från kravet på strandskyddsdispens i
Västmanlands län, inkom den 1 april 2016
4. Kommunstyrelsens protokoll från den 12 april 2016,
-

§ 65, Redovisning av det interna kontrollarbetet för Arboga
kommun år 2015

5. Protokoll från samhällsbyggnadsberedningen sammanträde den 19
april 2016, § 1-2
6. Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktions
sammanträde den 21 april 2016, § 38, Förslag till detaljplan för
Holmsätter 1:43 och del av Holmsätter 1:29 i Arboga kommun
7. Information från Lantmäteriet om ny lag om skydd för geografisk
information, inkom den 22 april 2016
Mötesanteckningar och protokoll finns i sin helhet på www.arboga.se.
Övriga redovisade ärenden för kännedom finns tillgängliga i pärm på
tekniska förvaltningskansliet.
Tekniska nämndens beslut
Redovisade ärenden för kännedom läggs med godkännande till
handlingarna.
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-12

TN § 57

Dnr 86/2016-301

Ansvaret som ledamot i nämnd
Sveriges kommuner och landsting, SKL har tagit fram en skrift om
ansvaret som ledamot i nämnd. Häftet delas ut till samtliga ledamöter
En nämnd eller styrelse har sitt uppdrag från fullmäktige. Det handlar om
att genomföra det uppdrag som fullmäktige definierat till givna
förutsättningar. Med uppdraget följer ett ansvar för nämnden och
ledamöterna i nämnden.
Nämndens uppdrag och ansvar är att förvalta och genomföra verksamhet
enligt fullmäktiges mål och beslut och andra förutsättningar som gäller.
Konkret handlar det om styra, följa upp, kontrollera och vidta åtgärder.
Ansvaret i nämnden eller styrelsen är i grunden gemensamt eller
kollektivt. Ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Om
nämndens verksamhet inte fungerar är det i allmänhet hela nämnden som
är ansvarig eftersom situationen kan vara resultatet av en kedja med
beslut eller icke-beslut från nämnden.
Varje ledamot har också ett enskilt ansvar att delta i arbetet, följa mål,
beslut och föreskrifter och inte agera utanför uppdragets förutsättningar
och ramar. Det kallas för aktivitetskrav.
En film från SKL om uppdraget och ansvaret som ledamot i en kommunal
nämnd, styrelse eller beredning visas.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om ansvaret som ledamot i nämnd.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

