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§ 120 Dnr 2019/00295 309

Information från ungdomsstrateg

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

JuTerar as signaturer
\

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 121 Dnr 2019/00001 009

Förvaltningschefen informerar

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Budget 2020

Budgeten för nästkommande år är en utmaning för tekniska nämnden.
Ramen som är tilldelad är inte i fas med den utökade drift som tillkommit
under de två senaste åren.

Besparingarna är långtgående, den ekonomiska kompensationen äts upp av
nya driftytor, myndighetskrav och kostnadsökningar med mera.

Som exempel kan nämnas, Park/Gatas nytillkomna områden/ytor:
-Gunnestorpsgatan (Biltema)
- Krokstorpsgatan (Biltema)
- Klockaregatan (Prästgårdsgärde)
-Lagmansgränd (Kopparslagaren)
- Sikagårdsgatan (Fåraberget)
-Västerängsgatan (Fåraberget)
- Vårbruksgatan (Fåraberget)
- Höstbruksgatan (Fåraberget)
-Del av Södermannagatan (Brogärdet)
- Del av Nordmannagatan (Brogärdet)
- Logistikvägen (Marjarp)
-Virkesvägen (Marjarp)
- Kolbryggsgatan (Anneborg)

Endast detaljplanen för biltemaområdet innebär:
53 000 kvm grönytor,
11 500 kvm park och
41 500 kvm natur. Att sköta/drifta för tekniska nämnden.

Den 16 december är Tekniska nämnden ledamöter och ersättare välkomna på
jullunch på Centralskolan kl. 13.00. Direkt efter är det sammanträde för
tekniska nämnden.

4usterarrias signaturer

!

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 122 Dnr 2019/00007 009

Information om ekonomi

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonomen redovisade utfallet per 31 oktober. Förvaltningens
oktoberprognos visar ett mindre överskott på 0,4 miljoner kronor.

.yist,rarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 123 Dnr 2019/00015 299

Aktuella lokalfrågor

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Lokalsamordnaren informerade om att flytten av hemtjänstpersonal och
sjuksköterskor till Torstenssonsgatan sker den 15 januari 2020.
Fastighetsavdelningen har fått bygglov för ändrad verksamhet.
Därefter renoveras de lokaler som hemtjänsten idag har sin verksamhet i på
Bergsliden för att dagverksamheten som idag är på Ranliden ska kunna flytta
in, så projekt Ranliden kan starta. Start sker preliminärt mars 2020

Lokalsamordnaren informerar om att arbetet pågår med att ta fram riktlinjer
för internhyror. I diskussion om riktlinjerna med kommunjuristen beslutades
det att tekniska nämnden först ska uppdatera befintlig policy för
byggnadsinvesteringar och lokalförsörjning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 124 Dnr 2019/00187 059

Upphandling entreprenör Fridhem

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att ärendet för ombyggnation av LSS-boendet
Fridhem sänds till Kommunstyrelsen på grund av en fördyrad kostnad
gentemot investeringsbudgeten.

Bakgrund

Socialförvaltningen har framfört att verksamheten på LSS-boendet Fridhem
är i behov av mer ändamålsenliga verksamhetslokaler för omklädning och
lunch. Nuvarande lokaler har bedömts vara för nedgångna för till- och
ombyggnad, istället bedöms lokalbehovet behövas täckas av en nybyggnad
på cirka 115 kvadratmeter.

Den nya byggnaden ska ersätta befintlig "drängstuga" med delvis
motsvarande funktioner. I projektet ingår inga ändringar i fastighetens övriga
lokaler eller andra markarbeten som inte är i direkt närhet av planerad
nybyggnad.

Byggnationen beräknas påbörjas hösten 2019 och vara klar under första
kvartalet 2020.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet under § 96/2019 och beslutade att
återsända ärendet till Socialförvaltningen på grund av fördyrad kostnad
gentemot investeringsbudgeten.

Socialnämnden beslutade § 118/2019, enligt sitt yttrande till tekniska
nämnden att: Socialnämnden gör bedömningen att det inte är möjligt att
bygga lokalerna mindre eller utan de funktioner som är planerade utan att
påverka verksamhetens kvalitet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 oktober 2019, har utarbetats av fastighets-
chef Jan Aur&

Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 83/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

J sterärnas signaturertlu Protokollsutdraget bestyrks
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§ 125 Dnr 2019/00270 003

Revidering av reglemente för tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på ändringar i
tekniska nämndens reglemente.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med förvaltningarna arbetat
fram förslag på reviderade nämndreglementen. Reglementena är anpassade
enligt Sveriges kommuner och landstings (SKLs) nya mall.

Inför ärendets fortsatta handläggning ges samtliga nämnder möjlighet att
yttra sig över bifogat förslag.

Kansliavdelningen behöver tekniska nämndens yttrande senast den 13
december 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 oktober 2019, har utarbetats av nämnd-
sekreterare Anna -Karin Andersson

Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 84/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kansliavdelningen

Julerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 126 Dnr 2019/00284 299

Rivning av byggnaden Floby Kiosk

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att riva och återställa mark efter byggnaden
Floby kiosk.

Bakgrund

Önskemål från Flobys samhällsförening att riva kiosken och anlägga
parkeringsplatser. Det är en byggnad på ofri grund, en så kallad lös
egendom, vilket innebär att vi kan ta beslut i tekniska nämnden av rivning av
kiosken.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 oktober, har utarbetats av lokal-
samordnare Cecilia Nordh.

Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 85/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Jan Aur&t, Fastighetschef

Cecilia Nordh, Lokalsamordnare

Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 127 Dnr 2019/00277 002

Firmatecknare Tekniska nämnden IDO6

Omedelbart justerad.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 128 Dnr 2019/00005 299

Avyttring av kommunägda fastigheter

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna byggnad 7 på
Mössebergsskolan, del av fastigheten Tordyveln 1, till kommunstyrelsen för
beslut om rivning, försäljning eller annat.

2 En förutsättning för att genomföra beslutade åtgärder är att tekniska
nämnden erhållit finansiering.

Bakgrund

Enligt kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar är
det tekniska nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunala
verksamheter. I de fall det finns internt outnyttjade fastigheter ska tekniska
nämnden lämna dem vidare till kommunstyrelsen för beslut om rivning,
försäljning eller annat.

Förutsättningar byggnad 7 på Mössebergsskolan, del av fastigheten
Tordyveln 1:

Barn- och utbildningsförvaltningen har meddelat att de, efter färdigställandet
av Vindängsskolans tillbyggnad 2021, inte har något behov av lokalerna i
byggnad 7. Det är fastighetsavdelningens bedömning att hela byggnad 7 är i
så dåligt skick att den bör rivas. Marken bör efter rivning återställas till en
bra utemiljö för skolverksamhet.

Drift- och kapitalkostnader samt restvärde är svåra att fastställa då

byggnaden ingår i de totala kostnaderna för Mössebergsskolan.

Rivningskostnad: cirka 400 000 kronor

Återställande av mark: cirka 200.000 kronor

Finansiering
Medel för kostnader som uppstår till följd av kommunstyrelsens beslut
gällande fastigheten saknas i tekniska nämndens ram

Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 oktober 2019, har utarbetats av lokal-
samordnare Cecilia Nordh

Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 87/2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 129 Dnr 2019/00282 006

Sammanträdesdagar för tekniska nämnden och
tekniska nämndens arbetsutskott 2020

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämndens och tekniska
nämndens arbetsutskotts sammanträden 2020 hålls enligt förslaget nedan.

Bakgrund

Ar betsutskot t Nämnd

Klockan 9.00 Klockan 13.15

07 -jan 20 -jan

03 -feb 17-feb

02 -mar 16 -mar

30 -mar 14-apr

11 -maj 25 -maj

01 -jun 15 -jun

17 -aug 31 -aug

14 -sep 28 -sep

12 -okt 19 -okt

09 -nov 23 -nov

07 -dec 14 -dec

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 oktober 2019, har utarbetats av nämnd-
sekreterare Anna -Karin Andersson.

Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 88/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kansliavdelningen

12sterarrias signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 130 Dnr 2019/00003 009

Skrivelser, protokoll m.m för kännedom 2019

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Justerarnas signaturer
e ) i

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 131 Dnr 2019/00004 009

Anmälningsärenden 2019

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Justerarbas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 132 Dnr 2019/00006 009

Rapportering från deltagande i sammanträden,
studiebesök i verksamheten m.m

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Per Hallden (M) har varit på Vara folkhögskola på Skaraborg Go, en dag
som rörde funktionshinderfrågor. Per informerade också från mötet med
Rådet för funktionshinder där han sitter som ordförande.

Johanna Svensson (S) var också på rådet för funktionshinder och har som
förslag att minnesanteckningar från rådet kan skickas med som en skrivelse.

Helene Svensson (S) informerar om att den Socialdemokratiska gruppen har
varit på studiebesök och träffat städchef Solveig Pettersson och bland annat
diskuterat lokalvårdarnas arbetsmiljö. Efter det var de ute i Åsarps skola och
åt lunch

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 133 Dnr 2019/00002 009

Övriga frågor

Tekniska nämndens beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Johanna Svensson (S) frågar om Aristo, vad finns i det förrådet? Vad kostar
driften för den lokalen? Fastighetschefen informerar om att vi nyttjar en liten
del av lokal till förråd, men så länge Museet behöver det som förråd är det en
billig lokal för samhälls-byggnadsförvaltningen.

Jrpstera' nas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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