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Paragraf 1

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare.

Yrkanden
Peter Ring (SD) yrkar på att någon annan utses till protokolljusterare och föreslår
sig själv.
Anders Wikman (NE) föreslår sig själv till protokolljusterare.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två föreslagna protokolljusterare och frågar
nämnden genom handuppräckning hur många som föreslår Anders Wikman
(NE) respektive Peter Ring (SD).
Ordförande finner att Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 2

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns efter följande ändring:
Ärende 7: Information - Avvikelse från budget för timglashållplats och gång- och
cykelväg i Klondyke. Informationen om återställning av schaktarbeten flyttas till
ärende 3, information från förvaltningen.
__________
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Paragraf 3

Information från förvaltningen
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Gunilla Fröman läser upp "Berättelsen om oss".
Vatten- och avlopp. Danielle Littlewood
Redovisning av VA´s projekt över 10 miljoner kronor.
Ett inriktningsbeslut är på gång om samarbete med Strängnäs om
kommunalt VA på båda sidor om kommungränsen vid Märsön.
Måltid. Viktoria Grönholm
Information om varför förvaltningen valt att säga upp avtalet om att driva
köket på Ljunggården innan nya gymnasiet står klart.
Park- och gata. Jörgen Wihlner
Information om hur ett schakttillstånd går till och vad som händer efter
återställandet. Jörgen visar på lärdomar inför kommande avtal.
Produktionsstart för Bredsandsrondellen i mars.
Fastighet. Anna Lindin
Måleriupphandlingen är överprövad en andra gång.
Pågående försäljningar av tre fastigheter.
Föreläggandet på Åkersbergs förskola är borttagen.
Fastighet. Rickard Westlöf
Rivning av kommunhuset planeras till tertial 4 då IT flyttar ut i september.
Reklamation av balkonger på Åkersbergs omvårdnadsboende.
Det höga vattenflödet i Skvalbäcken tillsammans med bäverbygget ledde
till översvämning vid Pepparrotsbadet i december.
Förlängt bygglov är sökt för Storskogens förskola.
Bygget av Örsundsbro förskola har överskridit budget.
Fastighet. Patrik Törnevik
Redogörelse för tidsplanen för startbeslutet för Kunskapskvarteret.
_________
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Paragraf 4

Information från ordförande
Beskrivning av ärendet
Information från Tomas Rådkvist
Det bordlagda ärendet om parkeringsregleringen kommer till nämndmötet i
mars.
Det har varit ett möte mellan Region Uppsala och Enköpings kommun
angående nya busslinjenätet.
__________
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Paragraf 5

Information från PLEX
Beskrivning av ärendet
Information från Anders Wikman
Redogörelse för kommunens överklaganden av upphävandet av
detaljplanen i Villbergaby i Grillby.
Kommunen har köpt större delen av den mark där det nya
anloppsreningsverket ska byggas i Vappa.
Diskussion pågår om var den nya grundskolan ska placeras i Västra
Enköping.
__________
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Paragraf 6

Ärendenummer TF2020/148

Information - Kategorier av underhållsinvesteringar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar nämnden om kategorier för att kunna prioritera
investeringar inom planerat underhåll på fastighetsavdelningen och reinvesteringar
på park- och gatuavdelningen och vatten- och avloppsavdelningen.
Förvaltningen har identifierat ett ökat behov av att göra prioriteringar inom
tillgängliga medel och resurser. Dessutom ställer kommunens budgetberedning
ökade krav på prioriteringar. Även revisorerna har i sin revision av
fastighetsunderhållet framfört behovet av att ”Anta riktlinjer för prioriteringar av
planerat underhåll och fastslå en rutin för hur inventering ska utföras.”
Förvaltningen har därför tagit fram en kategorisering, med följande tre grupper:
Lagar, myndighetskrav och allvarliga akuta risker
Risk för följdskador eller att verksamheten inte kan bedrivas utan påverkan
Övriga åtgärder och höjd ambition
Kategorierna utgör ett underlag för prioriteringar mellan investeringar för
tjänstemän i det dagliga arbetet och politiker inför budget- och investeringsbeslut.
Förvaltningen påbörjar kategoriseringen av planerat underhåll och reinvesteringar
under första halvåret 2020.

__________
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Paragraf 7

Information - Avvikelse från budget för timglashållplats
och gång- och cykelväg i Klondyke
Beskrivning av ärendet
Park- och gatuchefen Jörgen Wihlner redogör för orsakerna till att projektet med
timglashållplatsen och gång- och cykelvägen i Klondike avviker från budget.
Markeringsbeloppet var 5 miljoner kronor och utfallet blev 12,9 miljoner kronor.
Två projekt slogs i hop till ett projekt utan att markeringsbeloppet ändrades. Gångoch cykelvägen förlängdes och därmed även gatubelysningen. Sämre
markförhållanden än beräknat och mer avverkning av befintlig skog.
Dagvattenproblem från skogen.
Inför kommande projekt har förvaltningen tagit fram nyckeltal vid budgeteringen
och budgeten kommer att uppdateras under projektets gång.
__________
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Paragraf 8

Information - Nytt linjenät i Enköpings stad
Beskrivning av ärendet
Oscar Fors ger en nulägesrapport för det nya busslinjenätet i Enköping.
Remissrundan är avslutad och Region Uppsala kommer att fatta beslut i april.
Innan beslut är taget behöver tekniska nämndens påbörja delar av arbetet för att
hinna klart till införandet av busslinjenätet 2022. Vändhållplatserna behöver
byggas. Fannakorset behöver förändras. GA-plan och stationsområdet behöver
anpassas till den nya trafiken. Havsörnsgatan behöver bättre standard för att
kunna trafikeras av buss.
En konsult har presenterat ett förslag till omledning av trafiken i Fannakorset som
är en intressant lösning.
Efter Regions Uppsalas beslut om det nya busslinjenätet är tidplanen kort och
behöver delas upp i etapper. Förvaltningen återkommer till nämnden med
projektdirektiv.
Den beräknade budgeten ser idag ut att hålla.
__________
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Paragraf 9

Ärendenummer TF2019/417

Svar på medborgarförslag - Trafiksituationen norr om
järnvägsstationen
Beslut
Tekniska nämnden tackar för flera genomtänkta förslag och lämnar följande svar:
Förslag 1 och 2 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
Myranområdet, Mästergatan och Älvdansen.
Förslag 3 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
stationsområdet.
Förslag 4 avslås.
Förslag 5 tar vi med i det kommande arbetet med laddinfrastruktur i
Enköpings kommun.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet i förslag 3:
Jag reserverar mig mot nämndens beslut i den tredje beslutspunkten om att
förslagen om cykelparkering mm vid järnvägsstationen ska tas med i de
kommande utvecklingsplanerna för stationsområdet. Den utvecklingen av området
kommer enligt min bedömning inte att ske förrän efter år 2022, då ett nytt
busslinjenät eventuellt har sjösatts. Jag anser att delar av medborgarförslagets
tredje punkt bör hanteras mer skyndsamt än så. Nystart Enköping välkomnar
intentionerna i förslaget och avser att driva frågan inom ramen för genomförandet
av kommunens nya cykelplan, eller på andra sätt för snabbare resultat.

Beskrivning av ärendet
I mars 2019 lämnade kommunfullmäktige över ett medborgarförslag till Tekniska
nämnden för beredning och beslut, KS2019/201, se bilaga.
Förslaget omfattar fem förslag som berör trafiksituationen norr om
järnvägsstationen:
1. Enkelriktad väg med gång- cykelväg vid stationens pendlarparkering.
2. Säker övergång vid Mästergatan i anslutning till Mästergatan 7.
3. Säker cykelförvaring med möjlighet att ladda batterier för elcyklar vid
pendlarparkeringen.

Justerarnas signaturer
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4. ”Turbuss” från stationens pendlarparkering vid Regementet, Annelund och
Varghällar.
5. Fler laddstolpar för elbilar vid pendlarparkeringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har granskat förslaget och gjort följande bedömning:
Förslag 1 och 2 om enkelriktad väg med gång- och cykelväg och säker övergång
på Mästergatan så gör vi bedömningen att det finns anledning att se över
tillgängligheten och trafiksäkerheten i anslutning till Mästergatan 7. Det gör vi i de
kommande utvecklingsplanerna för Mästergatan som är sammankopplade med
exploateringsområdet Älvdansen och Myranområdet. Om vi bygger en gång- och
cykelväg längs med infarten till pendlarparkeringen, tillsammans med en passage
över Mästergatan, gör förvaltningen bedömningen att det krävs någon form av
hastighetsdämpning av själva passagen.
I Enköpings kommun finns det flertalet platser som är i behov av gång- och
cykelvägar samt säkra passager för gående och cyklister. Resursmässigt behöver
vi prioritera för att kunna genomföra åtgärder där de får störst nytta.
Förvaltningen bedömer att behovet vid pendlarparkeringen är intressant att
studera vidare i samband med utvecklingsplanerna för Myranområdet, men att det
just nu finns objekt med högre prioritet.
Förslag 3 om säker elcykelförvaring så har vi planer på att utveckla
cykelparkeringarna i hela stationsområdet, inklusive den norra delen av
pendlarparkeringen. Dessa planer är inte konkretiserade än och är
sammankopplade med projektet för ett nytt busslinjenät i Enköpings tätort.
Att bygga laddinfrastruktur för specifikt elcyklar är en komplex fråga. Förvaltningen
gör bedömningen att denna typ av åtgärd kräver vidare utredning och någon form
av säker förvaring för elcyklar och/eller cykelbatterier. Det kan röra sig om så
kallade ”cykelboxar” (låsbar låda för förvaring av cyklar) alternativt ett renodlat
cykelparkeringsgarage. Placeringen av denna typ av cykelparkering är strategiskt
viktig. Förvaltningen vill fortsätta verka för säker förvarning för specifikt elcyklar, då
denna cykeltyp börjar bli mer populär i Enköping.
Förslag 4 om turbuss från pendlarparkeringen gör förvaltningen bedömningen att
det är en fråga för Upplands Lokaltrafik som är ansvarig för kollektivtrafiken i
Enköpings tätort. Förvaltningen har svårt att se att det finns ett behov av en
turbuss eftersom Regementet, Annelund och Varghällar redan nu har en tät trafik
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av regionbussar (primärt regionbuss 803 och 804) som för- och eftermiddag
trafikerar Stockholmsvägen med kvartstrafik.
Förslag 5 om laddstolpar för elbilar gör förvaltningen bedömningen att frågan om
laddinfrastruktur och laddstolpar är aktuell och att Enköpings kommun behöver ta
ett helhetsgrepp kring detta. Idag har vi inte tillräckligt med faktaunderlag eller
resurser för att ta ställning till medborgarförslaget, men att vi tar med önskemålet i
kommande arbete med laddinfrastruktur.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/201
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden tackar för flera genomtänkta förslag och lämnar följande svar:
Förslag 1 och 2 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
Myranområdet, Mästergatan och Älvdansen.
Förslag 3 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
stationsområdet.
Förslag 4 avslås.
Förslag 5 tar vi med i det kommande arbetet med laddinfrastruktur i
Enköpings kommun.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden tackar för flera genomtänkta förslag och lämnar följande svar:
Förslag 1 och 2 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
Myranområdet, Mästergatan och Älvdansen.
Förslag 3 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
stationsområdet.
Förslag 4 avslås.
Förslag 5 tar vi med i det kommande arbetet med laddinfrastruktur i
Enköpings kommun.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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Paragraf 10

Ärendenummer TF2019/1148

Svar på Remiss-Ny gång- och cykelplan för Enköpings
kommun
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden antar förvaltningens yttrande om nya gång- och cykelplanen
som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har i mars 2018 givit
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera nuvarande cykelplan för
Enköpings kommun. Den nya planen ska inkludera trafikslaget gång och
belysningen för gång- och cykelvägar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till en ny gång- och
cykelplan för Enköpings kommun. Förslag har skickats ut på remiss för att samla in
synpunkter på planens innehåll, föreslagna riktlinjer och insatsområden. Tekniska
nämnden har nu möjlighet att yttra sig om planen.
Gång- och cykelplanen är en viktig del i genomförandet av kommunens
trafikstrategi och parkeringspolicy. Båda dessa styrdokument har som mål att det
hållbara resandet ska öka från att stå för cirka en tredjedel av resandet till två
tredjedelar år 2040.
De nya gång- och cykelplanen beräknas antas av kommunfullmäktige under
vår/sommar 2020.
Förslaget till den nya gång- och cykelplanen bifogas men kan också laddas ned på
enkoping.se/gcplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förslaget till ny gång- och cykelplan har arbetats fram av plan- och
exploateringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen i nära samarbete
med park- och gatuavdelningen.
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Förslaget till en ny gång- och cykelplan är ett övergripande, strategiskt och
långsiktigt styrdokument för gång- och cykeltrafiken i Enköpings kommun. Detta
betyder att det i gång- och cykelplanen inte presenteras namnsatta objekt eller
kostnadsberäkningar.
Förvaltningen gör bedömningen att park- och gatuavdelningens synpunkter och
inspel har arbetats in väl i dokumentet. De strategier och insatsområden som
presenteras, med syfte att öka gång- och cykeltrafiken och bidra till
målsättningarna i Enköpings kommuns trafikstrategi, bedöms som relevanta och
genomförbara.
För park- och gatuavdelningen och tekniska nämnden kommer gång- och
cykelplanen att vara vägledande i investeringsplaneringen av ny infrastruktur. Den
kommer även vara vägledande i verksamhetsplaneringen, exempelvis i arbetet
med mobility management (kampanjer och information med syfte att få fler att resa
hållbart).
Efter planens godkännande tar nästa process vid där gång- och cykelplanen ska
genomföras. Förvaltningen har för avsikt att ta fram en genomförandeplan som
grundar sig i gång- och cykelplanens strategier och insatsområden.

Bilaga: Remiss-Förslag på gång- och cykelplan, KS2018/68
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget till ny gång- och cykelplan för
Enköpings kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Lämnas utan ställningstagande.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsens plexutskott
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Paragraf 11

Ärendenummer TF2019/914

Riktlinjer för livsmedelsupphandling 2020-2024
Beslut
Tekniska nämnden antar riktlinjerna för livsmedelsupphandlingen 2020-2024, enligt
bilaga 1.
Inför kommande budgetarbete vill tekniska nämnden informera om den väntade
kostnadsökningen av livsmedel för vård- och omsorgsnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Nämnderna behöver ekonomiskt utrymme för den
ökande andelen ekologiska inköp från år 2022.

Särskilda yttranden
Magnus Hellmark (C) lämnar särskilt yttrande:
Mat ska produceras med hänsyn både till miljön och till människors och djurs
hälsa. Genom att äta mer närodlad eller närproducerad mat kan vi minska
miljöpåverkan och samtidigt ta ansvar för djurens hälsa. Extra viktigt är det att
servera hållbara, säkra och sunda måltider i skolor, förskolor och äldreboenden.
Centerpartiets ambition är att svenskproducerad ekologisk mat ska öka sin andel
av den ekologiska marknaden i Sverige. Livsmedel som produceras inom ett
begränsat område omnämns ofta som närodlade, lokalproducerade eller
närproducerade.
I regeringens proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb
och hållbar tillväxt i hela landet föreslås en målsättning för livsmedelsupphandling
där mer ska upphandlas ekologiskt och att miljöanpassad upphandling med ett
livscykelkostnadsperspektiv ska öka. Det är viktigt att kraven på ekologiska varor
inte betonas på bekostnad av den totala miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
Som ett exempel vore det olyckligt om ekologiskt kött importerades från länder där
regnskog skövlas för att möjliggöra naturbetesmarker. Detta skulle innebära en
ökad miljöbelastning både lokalt och globalt. Centerpartiet vill främja de bästa
alternativen utifrån både miljö och djurskydd för att också öka efterfrågan på
närodlade produkter från djur som uppfötts med låg antibiotikaanvändning och där
miljöhänsyn kan tas i hela ledet. Sveriges lantbrukare har friska djur, har mycket
låg användning av antibiotika och högt smittskydd tillsammans med miljökrav för
en strävan mot ett mer hållbart jordbruk. Detta är mervärden som gör svenska
livsmedel attraktiva. Centerpartiet vill att det inom kommunal verksamhet ska
finnas krav på upphandling av närproducerade livsmedel med god miljöhänsyn
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men också med gott djurskydd, motsvarande en nivå som svenskt djurskydd. Vid
offentlig upphandling bör varor från lokala leverantörer och producenter i högre
utsträckning främjas. Att använda lokala råvaror är gynnsamt för arbetstillfällen i
bygden och skapar möjligheter för besök till den lokala gården för att öka
förståelsen och kunskapen om livsmedelsproduktionen. Främjandet kan ske
exempelvis genom att ansvarig myndighet tillhandahåller information om
upphandlingsförfarandet eller vilka krav som förenklar för producenter att vinna
upphandlingsprocesser.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun kommer att genomföra en upphandling av livsmedel under
2020. Eftersom upphandlingen har en viktig roll i kommunens hållbarhetsarbete
har riktlinjerna för upphandlingen tagits fram tillsammans med arbetsutskotten i
tekniska nämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden. I en workshop diskuterades nya riktlinjer utifrån resultatet av
förra upphandlingen, strategiska dokument som påverkar livsmedelsupphandlingen
och jämförelsetal med fyra mälarstäder. Efter workshopen skickades förslaget på
riktlinjerna på remiss från tekniska nämnden till vård- och omsorgsnämnden och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
När vård- och omsorgsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
besvarade remissen förordades 25% ekologiska livsmedel med hänvisning till
begränsad ekonomi. Övriga punkter i riktlinjerna ställde de sig bakom.
Under pågående remissrunda beslutade kommunfullmäktige den 9 december 2019
om indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023. Enligt beslutet är
kommunens mål att ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska uppgå till
31,5% år 2023.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden fastslår riktlinjerna för
livsmedelsupphandlingen 2020-2024 enligt bilaga 1. Förklarande underlag till
riktlinjerna finns i bilaga 2.
Målet för andelen ekologiska livsmedel är 33% till år 2024. Målet grundar sig på två
beslut:
1. Kommunfullmäktige har beslutat om en ökning av ekologiska livsmedel till
31,5% till år 2023, det vill säga året innan målet om 33%.
2. Regeringens har tagit fram en livsmedelsstrategi om 60% ekologiska
livsmedel för offentlig sektor till 2030. För att nå dit behöver Enköpings
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kommun öka andelen ekologiska inköp under tre upphandlingarna fram till
2030. För att nå målet i tre steg behövs en ökning till 33% ekologiskt i
livsmedelsupphandlingen.
För att uppnå 33 % ekologiska livsmedelsinköp till 2024 har förvaltningen kalkylerat
en prisökning för ekologiska livsmedel som ser ut enligt följande:
2021 är målet 23%: ingen kostnadsökning
2022 är målet 27%: kostnadsökning 240 000 kronor
2023 är målet 31,5%: kostnadsökning 480 000 kronor jämfört med 2022
2024 är målet 33%: kostnadsökning 240 000 kr jämfört med 2023
Kostnadsökningen fördelas mellan vård- och omsorgsnämnden med 30% och
utbildning- och arbetsmarknadsnämnden med 70%.
Förvaltningen kommer även i fortsättningen att ha ambitionen att välja både
närproducerat och ekologiskt.

Bilaga 1: Riktlinjer för livsmedelsupphandling 2020-2024
Bilaga 2: Förklarande underlag till riktlinjerna för livsmedelsupphandling 2020-2024
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Inför kommande budgetarbete vill tekniska nämnden informera kommunstyrelsen
om den väntade kostnadsökningen av livsmedel för vård- och omsorgsnämnden
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnderna behöver ekonomiskt
utrymme för den ökande andelen ekologiska inköp från år 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden antar riktlinjerna för livsmedelsupphandlingen 2020-2024, enligt
bilaga 1.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Inför kommande budgetarbete vill tekniska nämnden informera kommunstyrelsen
om den väntade kostnadsökningen av livsmedel för vård- och omsorgsnämnden
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnderna behöver ekonomiskt
utrymme för den ökande andelen ekologiska inköp från år 2022.
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden antar riktlinjerna för livsmedelsupphandlingen 2020-2024, enligt
bilaga 1.

Yrkanden
Tomas Rådkvist (MP), Anders Wikman (NE), Johan Westermark (M), Magnus
Hellmark (C), Håkan Mattsson (L), Hans Olsson (S), Marianne van Aller (S), Marie
Ekberg (S) och Peter Ring (SD) yrkar bifall till förslaget.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Utbildning- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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Paragraf 12

Ärendenummer TF2019/1044

Svar på remiss - Förslag till regler för investeringar
och lokalförsörjning
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget
med följande tillägg:
1. Utifrån erfarenheterna under 2019 vad gäller oklarheter i ansvar och
kommunikation kring lokalförsörjningsprocessen önskar nämnden, utöver
förvaltningens remissvar, att reglerna på bättre sätt tydliggör den politiska
kopplingen mellan lokalförsörjningsplan, genomförandebeslut och
investeringsplan , vem prioriterar, på vilka grunder, hur förankras detta och
tydliggör tekniska nämndens roll visavi kommunstyrelsen och
lokalstyrgrupp.
Nämnden vill också ha möjlighet att ge respons på de slutliga riktlinjerna
innan dessa fastställs.
2. På sid 9 i dokumentet står det under rubriken
"Beslutsunderlag/förstudier": Oftast är det en förstudie som utgör
beslutsunderlag för en investering. För större och mer komplexa
investeringar kan även en programhandling tas fram för djupare analys och
beräkningar. Eftersom programhandlingen här nämns under rubriken
"Förstudier" behöver det förtydligas om det betyder att även en
programhandling kan bli en driftskostnad och därmed inte en del av
investeringsutgiften, eftersom förstudier enligt bilden på sidan belastar
årets resultat som en driftskostnad.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot en remiss från kommunstyrelsen (KS2019/798,
bilaga 2) avseende en uppdatering av nuvarande Regler för investeringar och
lokalförsörjning (KS2017/594). Förslaget innehåller anpassningar till
redovisningsregler och investeringsprocessens utveckling. Det integrerar även
Arbetsmodell för lokalresursplanering (KS2009/166).
Enligt remissen har förslagen i uppdateringen gjorts för att i än högre grad än
tidigare uppfylla styrdokumentets syften:
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Regler för investeringar och lokalförsörjning syftar till att skapa tydlighet,
effektivitet och långsiktighet i planeringsprocessen
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska ges förutsättningar till
styrning, uppföljning och kontroll.
Reglerna ska tydliggöra beslutsprocesser, roller, ansvar och befogenheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslag till Regler för investeringar
och lokalförsörjning och har följande remissvar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar förslaget till riktlinjer och ställer sig till
stora delar bakom de uppdateringar och utökningar som gjorts. Samtidigt är det
några områden där vi ser behov av förändringar eller kompletteringar.
Vi vill lyfta fram att förslaget behöver utvecklas så att det fullt ut inkluderar andra
områden än lokalförsörjning, så att det blir generella riktlinjer för investeringar inom
kommunen. Nu saknas investeringar inom park-gata och vatten och avlopp i
centrala avsnitt. Det saknas även beskrivning av utgångspunkten för dessa,
exempelvis i form av översiktsplan och fördjupad översiktsplan samt särskild
lagstiftning för vatten- och avlopp.
Vi ifrågasätter även de lågt ställda beloppsgränserna för när genomförandebeslut
ska tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget kan ha långtgående
konsekvenser för tekniska nämndens ansvar som fastighetsnämnd. Vi ställer oss
dessutom frågande till om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bäst stärker
sin styrning, uppföljning och kontroll genom att de tar ett större antal enskilda
beslut om investeringar, snarare än att sätta upp tydliga ramar och fatta beslut om
helheten.
Vi vill därutöver framföra följande punkter:

Komplettera definitionen av begreppet samlingsposter så ingående poster
blir tydligt.
Säkerställ att skrivningen ”För samlingsposter ges ingen
driftbudgetkompensation…” inte skapar investeringsposter utan driftbudget
Förtydliga kriterier för prioriteringar
Tydliggör möjligheten till investering i annans fastighet
Komplettera med förändrat arbetssätt vid årlig ombudgetering
Konkretisera riktlinjerna när det gäller projektredovisning.
Förläng tidshorisonten för prioriteringar till att vara längre än fem år
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Förändra processen för uppsägning så att den ekonomiska konsekvensen
för kommunenen som helhet tydligare avgör.

Våra synpunkter utvecklas mer detalj i den bifogade bilaga 1.

Bilaga 1: Remissvar från tekniska nämnden
Bilaga 2: Remiss-Förslag till regler för investeringar och lokalförsörjning,
KS2019/798
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden lämnar över samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som
sitt eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden lämnar över samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som
sitt eget.

Yrkanden
Tomas Rådkvist (MP) yrkar på följande tillägg till förvaltningens yttrande:
Utifrån erfarenheterna under 2019 vad gäller oklarheter i ansvar och
kommunikation kring lokalförsörjningsprocessen önskar nämnden, utöver
förvaltningens remissvar, att reglerna på bättre sätt tydliggör den politiska
kopplingen mellan lokalförsörjningsplan, genomförandebeslut och
investeringsplan , vem prioriterar, på vilka grunder, hur förankras detta och
tydliggör tekniska nämndens roll visavi kommunstyrelsen och
lokalstyrgrupp. Nämnden vill också ha möjlighet att ge respons på de slutliga
riktlinjerna innan dessa fastställs.
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tillägg till förvaltningens yttrande:
På sid 9 i dokumentet står det under rubriken "Beslutsunderlag/förstudier": Oftast
är det en förstudie som utgör beslutsunderlag för en investering. För större och
mer komplexa investeringar kan även en programhandling tas fram för djupare
analys och beräkningar. Eftersom programhandlingen här nämns under rubriken
"Förstudier" behöver det förtydligas om det betyder att även en programhandling
kan bli en driftskostnad och därmed inte en del av investeringsutgiften, eftersom
förstudier enligt bilden på sidan belastar årets resultat som en driftskostnad.
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Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om den bifaller:
1. förvaltningens yttrande
2. Tomas Rådkvists (MP) tilläggsyrkande
3. Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande
Ordförande finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag och Tomas Rådkvists
och Anders Wikmans tilläggsyrkanden.
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Tomas Rådkvists
tilläggsyrkande.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
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Paragraf 13

Ärendenummer TF2019/831

Ändrad budgetram 2020
Beslut
Tekniska nämnden har tagit del av beslutet om den reviderade budgetramen för
2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2019 om att kommunens
serviceuppdrag ändras från att vara intäktsfinansierad till att i huvudsak bli
anslagsfinansierad från och med 2020 (KS2019/681). Kommunfullmäktige
beslutade i 9 december 2019 att en budget på 6,8 miljoner kronor flyttas från
tekniska nämnden till kommunstyrelsen (KS2019/788, bilaga).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Tekniska nämndens ramtilldelning minskar från 114,2 miljoner kronor till 107,4
miljoner kronor 2020. Förändringen motsvarar minskningen av centralt utfördelade
servicekostnader till nämnden.
Vissa centralt utfördelade servicekostnader kvarstår 2020 och därefter. Det gäller
exempelvis licenskostnader och andra poster som nämnden anses kunna
påverka.

Bilaga: Beslut i kommunfullmäktige, KS2019/788
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden har tagit del av den reviderade budgetramen för 2020.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden har tagit del av den reviderade budgetramen för 2020.
__________
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Paragraf 14

Ärendenummer TF2018/793

Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2019
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden föreslår att:
1. Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,1
miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet.
2. Ombudgetera investeringsmedel från 2019 till 2020 för de projekt som är
fortsatt pågående inom tekniska nämndens investeringsbudget 2020 enligt
följande:
överföra budgetmedel för planerat underhåll med 1,1 miljoner kronor
minska budgeten för fastighetsinvesteringar inom andra nämnder med
17,6 miljoner kronor
Tekniska nämnden för egen del
1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2019 läggs till
handlingarna.
2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2019 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har följt upp nämndplanens målsättningar och förvaltningens
kvalitetsindikatorer med prognostiserat och redovisat detta för tekniska nämnden i
maj och september 2019. Nu redovisas en slutlig uppföljning i februari 2020.
Verksamhetsuppföljningen för tertial 3 redovisas i den bifogade rapporten.
Underlaget för tertial 3 används även i årsredovisningen. Förvaltningen redovisar
även ekonomiskt årsbokslut 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkande omvärldsfaktorer
och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. För denna
uppföljning använder vi oss både av faktiskt utfall och prognoser då utfallet för
några av våra mål inte är tillgängliga förrän i februari. Några av målen har
indikatorer i SCB medborgarundersökning och resultatet av denna finns därför
bifogat som en egen bilaga.
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Vi har under 2019 lyckats med att uppfylla de flesta av målen med undantag för
några riktade uppdrag från kommunfullmäktige. Dessa är Alstabadet, Haga GCväg, upprustning av Joar och det kvarvarande uppdraget med upprustning av
hamnen.
Ekonomisk uppföljning
Årsbokslutet redovisas i mer detalj i de bifogade bilagorna.
Drift
Förvaltningen som helhet uppvisar ett underskott mot budget på 4,7 miljoner
kronor. Detta beroende på ej budgeterade fastighetskostnader vid sidan av
internhyressättningen, med nedskrivningen av kommunhuset som den största
posten. I den skattefinansierade löpande verksamheten var det ett överskott på
14,7 miljoner kronor utifrån omständigheter under året, främst:
Lägre kostnader för löner på grund av vakanser och föräldraledigheter.
Lägre kostnader inom fastighet för (i) energi till följd av milt väder (ii)
avhjälpande underhåll utifrån effekter av planerat underhåll och
(iii) försäkringsersättningar för tidigare års skador.
Utvecklingsmedel understiger budget beroende på att vi använt egna
resurser och att arbetet med digitalisering inte har kunnat realiseras som
avsett tillsammans med IT.
Städservice och måltidsservice uppvisar överskott mot budget, bland annat
till följd av effektiviseringar.
Vatten- och avloppsverksamhetens avsättning till fondering för framtida bygge av
avloppsreningsverk var större än budgeterat.
Investeringar
En sammanställning över samtliga investeringar och uppföljning mot budget
återfinns i de bifogade bilagorna. I enlighet med Regler för investeringar
(KS2017/594) redovisas där avvikelser som överstiger 2 miljoner kronor mot
budget.
Planerat fastighetsunderhåll under 2019 understiger budget, till stor del på att
budgeterat underhåll inte fullt ut har används på fastigheter vars framtid inväntar
beslut.
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Den sammantagna prognosen för nyinvesteringar inom fastighet, sett över hela
projektgenomförandet, uppvisar en avvikelse på 1,3 miljoner kronor på en
projektbudget om 1,1 miljarder kronor, alltså en promille.
Ombudgetering
Överskjutande budgetmedel för investeringar ombudgeteras över deras
återstående genomförandetid. Detta säkerställs i den centrala budgetberedningen.
Vi föreslår att medel för planerat underhåll överförs till 2020. För andra
förvaltningars fastighetsinvesteringar så föreslår vi istället att budget 2020 sänks,
främst beroende på att medel som budgeterats 2020 för Pepparrotsbadet redan
använts under 2019.

Bilaga 1: Verksamhetsuppföljning TN slutrapport tertial 3
Bilaga 2: Uppföljning och analys av SCB medborgarundersökning 2019
Bilaga 3: Årsredovisning 2019, del 2
Bilaga 4: Sammanställning investeringar 2019
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden föreslår att:
1. Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,1
miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet.
2. Ombudgetera investeringsmedel från 2019 till 2020 för de projekt som är
fortsatt pågående inom tekniska nämndens investeringsbudget 2020 enligt
följande:
överföra budgetmedel för planerat underhåll med 1,1 miljoner kronor
minska budgeten för fastighetsinvesteringar inom andra nämnder med
17,6 miljoner kronor
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2019 läggs till
handlingarna.
2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2019 läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden föreslår att:
1. Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,1
miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet.
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2. Ombudgetera investeringsmedel från 2019 till 2020 för de projekt som är
fortsatt pågående inom tekniska nämndens investeringsbudget 2020 enligt
följande:
överföra budgetmedel för planerat underhåll med 1,1 miljoner kronor
minska budgeten för fastighetsinvesteringar inom andra nämnder med
17,6 miljoner kronor
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2019 läggs till
handlingarna.
2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2019 läggs till handlingarna.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 15

Ärendenummer TF2020/24

Internkontrollplan 2020
Beslut
Internkontrollplan för 2020 antas.

Beskrivning av ärendet
Den interna styrningen och kontrollen är ett av flera verktyg för styrning och ledning
som syftar till att säkerställa att kommunen når sina mål, genomför fattade beslut
och att trygga kommunens tillgångar. Den används även för att minimera risker,
förluster och förhindra allvarliga fel.
Nämnderna ska inför varje år besluta om och följa upp en intern kontrollplan,
enligt Regler för intern styrning och kontroll.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Den interna styrningen och kontrollen är ett av flera verktyg för styrning och ledning
som syftar till att säkerställa att kommunen når sina mål, genomför fattade beslut
och att trygga kommunens tillgångar. Den används även för att minimera risker,
förluster och förhindra allvarliga fel.
Nämnderna ska inför varje år besluta om och följa upp en intern kontrollplan,
enligt Regler för intern styrning och kontroll.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Internkontrollplan för 2020 antas.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Internkontrollplan för 2020 antas.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2020-02-26
Tekniska nämnden

Paragraf 16

Ärendenummer TF2019/527

Svar på medborgarförslag - Gör om gamla
brandstationen i Örsundsbro till föreningslokal
Beslut
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över ett medborgarförslag till tekniska nämnden för
beredning och beslut, KS2019/307, se bilaga. Förslaget är att gamla
brandstationen i Örsundsbro görs om till föreningslokal. Nu används Tingshuset i
Örsundsbro som föreningslokal och den anses inte vara tillräckligt
tillgänglighetsanpassad. Lokalen i gamla brandstationen skulle även kunna
användas för medlems- och årsmöten för båtklubben vid större sammankomster.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen vill att marken med gamla brandstationen fortsätter vara i
kommunens ägo och har ställt frågan till kommunens övriga förvaltningar om
någon av dem har behov av lokalen. Kommunala verksamheter har alltid förtur att
hyra kommunala lokaler. Svaret blev att upplevelseförvaltningen är intresserade av
att hyra lokalen och att det pågår en utredning på vilket sätt lokalerna kan
samutnyttjas med föreningslivet.
Tekniska nämnden ansvarar för att lokalen är i det skick som passar hyresgästen, i
det här fallet upplevelseförvaltningen. Bland annat behöver uppvärmningen i gamla
brandstationen ändras så att den inte värms upp med olja.
Förvaltningen har informerat upplevelseförvaltningen om att det finns intresse från
föreningslivet i Örsundsbro att använda den gamla brandstationen för sina
verksamheter. Upplevelseförvaltningen tar härmed över dialogen med
förslagställaren.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/307.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-26
Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Upplevelseförvaltningen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
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Sammanträdesdatum
2020-02-26
Tekniska nämnden

Paragraf 17

Ärendenummer TF2019/528

Svar på medborgarförslag - Gör om gamla
brandstationen i Örsundsbro till föreningsgård
Beslut
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över ett medborgarförslag till tekniska nämnden för
beredning och beslut, KS2019/280, se bilaga. Förslaget är att gamla
brandstationen i Örsundsbro görs om till föreningsgård. Nu används Tingshuset i
Örsundsbro som föreningslokal och den anses inte vara tillräckligt
tillgänglighetsanpassad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen vill att marken med gamla brandstationen fortsätter vara i
kommunens ägo och har ställt frågan till kommunens övriga förvaltningar om
någon av dem har behov av lokalen. Kommunala verksamheter har alltid förtur att
hyra kommunala lokaler. Svaret blev att upplevelseförvaltningen är intresserade av
att hyra lokalen och att det pågår en utredning på vilket sätt lokalerna kan
samutnyttjas med föreningslivet.
Tekniska nämnden ansvarar för att lokalen är i det skick som passar hyresgästen, i
det här fallet upplevelseförvaltningen. Bland annat behöver uppvärmningen i gamla
brandstationen ändras så att den inte värms upp med olja.
Förvaltningen har informerat upplevelseförvaltningen om att det finns intresse från
föreningslivet i Örsundsbro att använda den gamla brandstationen för sina
verksamheter. Upplevelseförvaltningen tar härmed över dialogen med
förslagställaren.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/280.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-26
Tekniska nämnden

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll

35 (37)

Sammanträdesdatum
2020-02-26
Tekniska nämnden

Paragraf 18

Ärendenummer TF2019/529

Svar på medborgarförslag - Föreningsgård i
Örsundsbro
Beslut
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över ett medborgarförslag till tekniska nämnden för
beredning och beslut, KS2019/281, se bilaga. Förslaget är att gamla
brandstationen i Örsundsbro görs om till föreningsgård. Nu används Tingshuset i
Örsundsbro som föreningslokal och den anses inte vara tillräckligt
tillgänglighetsanpassad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen vill att marken med gamla brandstationen fortsätter vara i
kommunens ägo och har ställt frågan till kommunens övriga förvaltningar om
någon av dem har behov av lokalen. Kommunala verksamheter har alltid förtur att
hyra kommunala lokaler. Svaret blev att upplevelseförvaltningen är intresserade av
att hyra lokalen och att det pågår en utredning på vilket sätt lokalerna kan
samutnyttjas med föreningslivet.
Tekniska nämnden ansvarar för att lokalen är i det skick som passar hyresgästen, i
det här fallet upplevelseförvaltningen. Bland annat behöver uppvärmningen i gamla
brandstationen ändras så att den inte värms upp med olja.
Förvaltningen har informerat upplevelseförvaltningen om att det finns intresse från
föreningslivet i Örsundsbro att använda den gamla brandstationen för sina
verksamheter. Upplevelseförvaltningen tar härmed över dialogen med
förslagställaren.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/281.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-26
Tekniska nämnden

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-26
Tekniska nämnden

Paragraf 19

Ärendenummer TF2020/188

Delegationsbeslut 2020
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Med kallelsen till nämndmötet följer en förteckning över fattade delegationsbeslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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