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Plats och tid  Stadshuset, nämndsalen kl 14.00 – 15.40 
  
Beslutande Bo Lindström (M), Lars Nilsson (S), Roger Bohman (C),  

Anna-Karin Nylund (S), Egon Palo (M), Rasmus Joneland (V), 
John-Olof Degerhäll (NS) 

Ersättare Anders Pettersson (KD) 

Övriga Teknisk chef Stefan Wuolo, avdelningschef Karin Sundén,  
avdelningschef Bo-Gunnar Lundberg, avdelningschef Mats Elgcrona,  
avdelningschef Lennart Stubé, avdelningschef Johanna Lindblad,  
förvaltningssekreterare Siw Söderlund 

Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, administrativa avd 2010-02-22 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siw Söderlund

§§ 1-8   

     
   Ordförande 
Roger Bohman

 
 

     
  Justerare 
John-Olof Degerhäll
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

 
§ 1 Rapporter 

  

- Förvaltningschefens rapport februari 2010 – muntlig rapport om kundundersök-
ning 2009 om färdtjänstens kvalitet samt information om planer i centrum. 

- Tekniska förvaltningen, snabbrapport januari 2010 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 2 Försäljning av Perbackagården 
 KS 2010/91 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Pebackagården ska säljas. 

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra försäljningen. 

Lars Nilsson (S) och Anna-Karin Nylund (S) reserverar sig mot förslaget att sälja 
Perbackagården. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen som hyr Perbackagården har sagt upp avtalet. Tek-
niska förvaltningen har ingen ny hyresgäst och byggnaden ger därmed ett stor un-
derskott.  

För att undvika att byggnaden står tom föreslås att samhällsbyggnadskontoret, som 
svarar för köp och försäljning av egendom, får i uppdrag att sälja fastigheten.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 
§ 3 Tekniska förvaltningen, verksamhetsberättelse 2009 

 KS 2010/69 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse 2009. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har lämnat verksamhetsberättelse för 2009.  

Totala verksamhetsområdet redovisar ett överskott med 7 351 tkr i förhållande till 
driftbudgeten. Överskottet består huvudsakligen av gatuavdelningens överskott, 
5 099 tkr och fastighetsavdelningens överskott, 2 891 tkr.  

Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftet var 20 060 tkr och det består huvud-
sakligen av investeringar som inte har färdigställts.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 4 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2009 för vatten- och 
avloppsverksamheten 

 KS 2010/89 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner VA-verksamhetens årsredovisning 2009. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att hålla årsredovisningen tillgänglig för 
fastighetsägarna på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning 2009 för VA-verksamheten.  

Enligt VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning redovisas för VA-
verksamheten från och med 2007. Bakgrunden är att brukaren ska ges möjlighet att 
följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisningen ska på 
lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna inom VV-anläggningens verk-
samhetsområde. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 5 Konkurrensutsättning av tekniska verksamheten 
 KS 2010/90 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för konkurrensutsättning av tekniska 
verksamheten. 

Reservationer från Lars Nilsson (S) och Anna-Karin Nylund (S). 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen 2010 – 2012 finns direktiv om att konkurrensutsätta den 
tekniska verksamheten.  

Kommunchefen har på uppdrag av alliansen formulerat uppdraget till att tre områ-
den är aktuella för upphandling; lokalvård, fastighetsskötsel (exkl NordPoolen) och 
gatudrift. 

En arbetsgrupp bestående av tekniske chefen och avdelningscheferna för fastighets-
avdelningen, gatuavdelningen och administrativa avdelningen har tagit fram en 
handlingsplan för konkurrensutsättningen. MBL-förhandling enligt § 11 har skett 
2010-02-08 samt 2010-02-15. 

Yrkanden 

Lars Nilsson (S) och Anna-Karin Nylund (S) lämnar två förslag i ett skriftligt yr-
kande, nedan kallat yrkande nr 1 och yrkande nr 2. 

1. Förslaget att konkurrensutsätta den tekniska verksamheten avslås. 

2. Om majoriteten ändå väljer att genomföra upphandlingarna yrkas att egenregi-
verksamheten bereds tillfälle att vara med i hela upphandlingsprocessen samt att 
utvärdering sker efter två år på all den verksamhet som eventuellt går ut på ent-
reprenad.  

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Lars Nilssons (S) och Anna-Karin 
Nylunds (S) yrkande nr 1 och finner att tekniska utskottet tillstyrker beredningens 
förslag. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Lars Nilssons (S) och Anna-Karin 
Nylunds (S) yrkande nr 2 och finner att tekniska utskottet tillstyrker beredningens 
förslag. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 6 Tekniska förvaltningen, tilläggsbudget drift 
 KS 2010/92 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar att tekniska förvaltningens överskott, 7 351 tkr, tilläggs-
budgeteras enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens överskott mot 2009 ås driftbudget är 7 351 tkr. Tilläggs-
budget från 2008 var – 7 308 tkr. För att balansera ett befarat underskott 2009 har 
alla verksamheter minimerat sina kostnader, inget planerat fastighetsunderhåll och 
minimalt gatuunderhåll har utförts. Överskottet består huvudsakligen av gatuavdel-
ningens överskott, 5 009 tkr och fastighetsavdelningens överskott, 2 891 tkr. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 7 Tekniska förvaltningen, tilläggsbudget investeringar 
 KS 2010/ 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar att 15 924 tkr tilläggsbudgeteras för allmänna invester-
ingar, 441 tkr för ombyggnad av gator och VA-ledningar, 12 tkr för beläggningar, 
1 332 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, 2 012 tkr för bilar och maskiner samt att  
2 388 tkr tilläggsbudgeteras för den affärsdrivande verksamheten enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens överskott mot 2009 års investeringsbudget är 20 060 tkr.  

Överskottet för allmänna investeringar är 12 183 tkr. Tekniska förvaltningen före-
slår att utgiften för ombyggnad av parkering vid Kvarngatan, 313 tkr, samt nettout-
giften för byggnad av fiskestugor vid Svedjebron, 531 tkr, inte tas med i tilläggs-
budgeten.  

Dessutom föreslås att överskottet för Klimp-investeringar, 103 tkr, överförs till ra-
men för trafiksäkerhetsåtgärder samt att 3 000 tkr överförs från ramen för bilar och 
maskiner till ombyggnad av gatunät. Tilläggsbudgeten för allmänna investeringar 
blir då 15 924 tkr. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 8 Anpassning av lokala trafikföreskrifter 
 KS 2010/94 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att anpassa de loka-
la trafikföreskrifterna som antagits enligt tidigare lagrum till dagens lagrum. 

Beskrivning av ärendet 

Lokala trafikföreskrifter antagna före 1998 har antagits med stöd av Vägtrafikkun-
görelsen (VTK) som har upphävts och ersatts med Trafikförordningen (TrF). 

Omskrivningen av de lokala trafikföreskrifterna som länsstyrelser och kommuner 
meddelat med stöd av VTK ska vara klart till halvårsskiftet 2010. Förordningen om 
elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter gäller från 1 juli 2010.  

Därför måste alla lokala trafikföreskrifter som antagits enligt VTK antas med stöd 
av TrF för att gälla efter den 30 juni 2010. De som inte är antagna/omskrivna då 
upphör att gälla. Den 1 juli 2010 ska alla lokala trafikföreskrifter som kommuner 
och länsstyrelser vill behålla vara införda på Transportstyrelsens särskilda webb-
plats (RDT) för trafikföreskrifter.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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