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Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

Tekniska nämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Gnejsgatan 8, onsdagen 16 november 2022 
  
Avser paragrafer 105, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2022-11-16 finns i 

ordinarie protokoll 
  
Sekreterare  
 Helena Lindgren 
  
Ordförande  
 Tomas Rådkvist 
  
Justerande  
 Anders Wikman 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-11-16 
Anslaget sätts upp 2022-11-17 
Anslaget tas ned 2022-12-09 
Sista dag att överklaga 2022-12-08 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
  
Plats och tid SBF Anneberg, Gnejsgatan 8, onsdagen den 16 november 2022, klockan 

09.00–10.10 
  
Beslutande Tomas Rådkvist, Ordförande  (MP) 

Anders Wikman, Vice ordförande  (NE) 
Robert Haijlen (M) 
Magnus Hellmark (C) 
Jan Eriksson (L) 
Marie Ekberg (S) 
Hans Olsson (S) 
Hans Lövling (S) 
Rickard Daxner (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Pernilla Åström (M) 

Christer Löthegård (C) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Fredrik Jeppsson (V) 
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Övriga deltagare Gunilla Fröman, förvaltningschef 
Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef 
Helena Lindgren, nämndsekreterare 
Rickard Westlöf, enhetschef fastighet 
Anna Lindin, tf fastighetschef 
Maria Ekblad, kommunjurist 
Jenny Hertz, businesscontroller 
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Ärende Sidnr 

Förlikning juridisk tvist Enberga samsjuklighetsboende .....................................................................................4 
 
 



Protokoll  4 (5) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

Tekniska nämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 105 Ärendenummer TF2017/644 

Förlikning juridisk tvist Enberga 
samsjuklighetsboende 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att acceptera förlikningsbud om upp till 1,5 miljoner 
kronor i den juridiska tvisten gällande markarbeten i samband med uppförande av 
samsjuklighetsboende Enberga i Örsundsbro. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med avslutande arbeten i entreprenaden för uppförande av 
samsjuklighetsboendet Enberga i Örsundsbro förde kommunen och entreprenören 
Andersson Company AB diskussioner gällande omfattning av markarbeten. 

Dessa markarbeten skulle enligt kontrakt hanteras med så kallade ”reglerbara 
mängder”. Kommunens avsikt var av ekonomiska skäl att dessa arbeten skulle 
begränsas så mycket som möjligt. Trots det utförde entreprenören mer omfattande 
arbete än vad som finns kontrakterat. 

Kommunen har bestridit dessa kostnader med följden att Andersson Co stämt 
kommunen på motsvarande belopp om cirka 2,8 miljoner kronor. 
Advokatkostnader kalkyleras vid fortsatt förhandling till cirka 1,5 miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att denna förlikning, med tanke på 
risken att förlora målet, är rätt beslut. 

Kommunens entreprenadjurist utrycker sig enligt följande: 

” Den värsta ekonomiska utgången är att kommunen måste betala ca 2,8 miljoner 
(ink. ränta) för utförda arbeten och ca 1,5 miljoner i advokatkostnader, dvs. betala 
totalt ca 4,3 miljoner till Andersson Company.  

Frågan om återställning av naturmark (ökade mängder som beställaren inte velat 
ha) är en obeprövad fråga i domstol och vi vet inte hur domstolen kommer att se 
på det. Eftersom arbetet avser en i kontraktet s.k. reglerbar mängd är risken stor 
att domstolen kommer att bevilja Andersson Company ersättning. 
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Vår juridiska bedömning är att risken är hög att kommunen förlorar. 
Vi rekommenderar därför en förlikning.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att acceptera förlikningsbud om 2 miljoner kronor i den 
juridiska tvisten gällande markarbeten i samband med uppförande av 
samsjuklighetsboende Enberga i Örsundsbro. 

Yrkanden 
Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med 
ändring i beslutsmeningen så att det framgår att det är upp till 2 miljoner kronor. 

Robert Haijlen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med ändring 
av beloppet till upp till 1,5 miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och finner att nämnden röstar 
för Robert Haijlens yrkande.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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