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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:20 ajournering 14:35-14:55  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S)  Jan-Erik Abrahamsson (S)  

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Elisabet Rosengren 
Patrik Engström 
Anders Qvarnström 
Lennarth Malm 
Fadia Tareq Al Jazar 

(C) 
(S) 
(S) 
(MP) 
(L) 
(MP) 

Övriga: Susanne Andersen 
Lisbeth Sunesson 
Anneli Karlsson 
Jonas Johansson 
Linnéa Persson 
Ulf Bjäreborn Olsson 
Christina Svensson 

Ekonom § 21 
Ekonom § 21 
Verksamhetsstrateg § 21 
T.f. gatu- och parkchef § 32 
Utredningsingenjör § 32 
Lokalsamordnare/projektl. §32 
Sekreterare 

Utses att justera: Stig Johansson (S)  

Paragrafer: §§ 21, 32 

Justeringsdatum:  2017-02-23 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
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  Stig Johansson 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-02-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-02-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-03-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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Innehållsförteckning 
 
§ 21 Ny attestordning för tekniska nämnden 2016/4082 ..........................................................4 

§ 32 Stortorget, begäran av igångsättningstillstånd för nybyggnad av Orangeriet 2017/491 ...5 
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§ 21 Ny attestordning för tekniska nämnden 2016/4082 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta ny attestordning för driftbudget och investeringsbudget från och med 2017-03-16 
 
att attestordning för driftbudget och investeringsbudget § 167 2016-12-07 upphör att gälla  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Ny attestordning för driftbudget och investeringsbudget krävs på grund av att Christer 
Martinsson ska arbeta som projektledare och Marika Wennberg är utsedd till t.f. VA-chef. 
Nämndverksamheten är även struken på grund av att kommunalrådet är beslutsattestant. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från ekonom Susanne Andersen 2017-02-09 
 Ny attestförteckning 2017-03-16 

 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisa Sunesson 
Ekonomihandläggare Camilla Bengtsson 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
Systemansvarig Jörgen Nilsson 
Envar Attestant 
Ekonomikontoret 
Lönekontoret 
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§ 32 Stortorget, begäran av igångsättningstillstånd för nybyggnad av Orangeriet 2017/491 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för att påbörja nybyggnad av 
Orangeriet projekt 1320 
 
att hos kommunstyrelsen begära att befintlig torgpaviljong rivs efter det att orangeriet har 
färdigställts, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd 
 
att under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar enligt ovanstående ge 
fastighetschefen i uppdrag att genomföra projektet 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
En idétävling över torgets framtida planering med en ny byggnad genomfördes 2012. Det 
vinnande förslaget som gjordes av Sweco AB utvecklades under 2014 till en 
genomförandeplan innehållande en investeringskalkyl som visade på en investeringsutgift 
på 60 miljoner för genomförande av en total ombyggnad av torget inklusive en ny byggnad. 
 
Med utgångspunkt från den tidigare framtagna torgsplaneringen som gjordes 2014 har 
tekniska nämnden blivit tilldelad 20 miljoner kronor för att bygga en ny byggnad på torget. 
Torghandeln blir tills vidare kvar på sin nuvarande plats. 
 
Den nya byggnaden kan vara klar våren 2019. Byggnaden kommer att vara på ca 300 kvm 
och innehålla restaurang, café och offentliga toaletter. När byggnaden är klar rivs den 
nuvarande torgpaviljongen. 
 
För närvarande pågår programarbete vilket innebär att planering av byggnaden och de 
åtgärder som blir nödvändiga att utföras i samband med dess uppförande genomförs. 
Under programarbetet kommer en kostnadskalkyl över arbetena att upprättas.  
 
Utöver byggnaden behöver parkeringsytor flyttas och iordningställas. Kring fontänen 
Böljelek som blir kvar i sitt nuvarande läge behöver planteringar plockas bort och marken 
iordningställas. I torgets norra del skulle med fördel Lunden kunna planteras i samband 
med att den nuvarande Paviljongen rivs. 
 
Under arbetets gång skall nya entreprenörer för att driva verksamheten i Orangeriet utses. 
 
Planerna på en ny byggnad påverkar flera andra aktiviteter på torget. Exempel på detta är 
trafiken, ordningsföreskrifter och tillgänglighet. Det nuvarande projektet är begränsat till 
den nya byggnaden och de följdåtgärder som blir nödvändiga att genomföra i samband 
med dess uppförande. 
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Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från lokalsamordnare/projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 2017-
02-02 

 Befintligt Torg 
 Fixa till det i ena hörnet 
 Nuvarande planlösning över Orangeriet 
 Vy fasad Orangeriet 

 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till förslaget.  
Moderaterna genom Lars Hasselgren och Britt Kihlsäter och Miljöpartiet genom Gunnar 
Fastén och Jörgen Kronsell yrkar på återremiss av ärendet på grund av dåligt underlag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om nämnden beslutar enligt sitt förslag eller 
Moderaternas och Miljöpartiets yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
sitt förslag. 
 
Omröstning 
Votering begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för ordförandens förslag 
Nej-röst för Moderaternas och Miljöpartiets yrkande. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Mats Dahlbom (C) X   
Britt Kilsäter (M)  X  
Anneli Bengtsson (S) X   
Katrin Johansson (S) X   
Lars Hasselgren (M)  X  
Tor Billing (SD) X   
Stig Johansson (S) X   
Gunnar Fastén (MP)  X  
Magnus Dagmyr (S) X   
Bo Sandgren (S) X   
Jörgen Kronsell (MP)  X  
Summa 7 4  
 
Ordförande finner att med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar tekniska nämnden i 
enlighet med sitt förslag. 
 
Reservationer 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
”Vi anser att beslutsunderlaget är av låg kvalité och för sent utskickat. Vi har inte haft 
möjlighet att diskutera detta förslag i vår partigrupp. Vidare kan vi inte förstå varför det är 
så bråttom så att denna paragraf skall justeras omedelbart”. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Lokalsamordnare/projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
Ekonom Susanne Andersen 


