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 Sammanträdesdatum Blad 
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Plats och tid:             Bröderna Ericssonrummet kl 13.37-17.10 
    Ajournering kl. 16.05-16.48 
                                    
Beslutande:    Jomark Polintan (S), ordförande 
    Olle Engström (S) 
    Marina Isaksson (S) 
                                  Christer Olsson (M) 
                                  Patrik Fornander (M), §§ 49-50 närvarande endast vid föredragning (ej   
    vid beslut), ej närvarande §§ 51  
                                 
Övriga deltagande:   Per Gruvberger (S), kommunalråd, § 50 
    Inge Nilsson Piehl, teknisk chef 
    Roger Danielsson, gatuchef 
                                  Per Green, fastighetschef 
    Elisabet Lindeblad, kostchef 
    Henrik Arneng, fritidschef, § 50 
    Christina Angberg, förvaltningsekonom,  
    Catrin Marsell, kanslichef, § 49 
    Adam Jönsson, fastighetskoordinator, § 51 
    Erik Svensson, konsult Sweco, § 50 
    Sara Virkki Björnberg, informatör 
    Nicole Lindberg, sekreterare 
     
Utses att justera:       Christer Olsson       
Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret den 10 juni 2019 
 
Underskrifter: 
 
          
................................................................                 ................................................................     
Ordförande Jomark Polintan                                   Justerande Christer Olsson 
                                                                                     
 
................................................................     
Sekreterare Nicole Lindberg                                 Paragrafer 49-51 
_______________________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsens teknikutskott §§ 49-51 
 
Sammanträdesdatum: 10 juni 2019.  
 
Anslagsdatum: 11 juni 2019.                           Datum för anslagets nedtagande: 3 juli 2019.                  
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
 
Underskrift:      __ 
                   Nicole Lindberg                                                                     Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 49                           
 
Information om handlingsoffentlighet och sekretess 
 
Kanslichef Catrin Marsell informerar om handlingsoffentlighet och 
sekretess inom kommunal förvaltning samt rutiner för hantering av 
sekretesskyddade handlingar. 
  
Teknikutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Tu 8 april 
2019 

 Tu § 50 
Tu § 25                          Dnr KS 2019/ 92 
 
Information om simhallsutredning 
 
I tjänsteskrivelse 29 mars 2019 informerar fastighetschef Per Green om 
det pågående arbetet avseende situationen i simhallen. 
 
Simhallsanläggningen finns i fastigheten Spångberget 4. I simhallen 
huserar skola, föreningar samt allmänhet. Simhallsanläggningen byggdes 
1968. En del utbyte av vattenreningsanläggningen har skett under 90-
talet. Löpande underhåll har gjorts under åren med kakelsättning, nytt uv-
ljus m.m. Den maximala livslängden på anläggningen anses ha nått sin 
gräns och vid löpande kontroller har fastighetsenheten konstaterat att 
betongkonstruktionen runt bassängen är i dåligt skick. 
 
Beslut om akut stängning av simhallen fattades 2019-03-15 efter senaste 
kontrollen av anläggningen, då stora sprickor med utträngande vatten 
uppdagades. Beslutet togs i samråd med extern konstruktionskonsult. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande fattade 2019-03-19 beslut om att 
uppdra åt förvaltningen att omgående påbörja ett utredningsarbete 
avseende simhallens skick för att kunna ta fram förslag till åtgärder. 
Finansiering av utredningsuppdraget sker inom fastighetsenhetens 
budget för projektmedels-/investeringsutredningar. 
 
Arbetet med att genomlysa behovet för att säkerställa bassängen och 
anläggningen har startat. Utredning genom konsultation (ramavtalspart) 
kommer ske och utredningen ska visa på vilka åtgärder som behövs för 
att säkerställa att bassängen/anläggningen kan verka på lång respektive 
kort sikt. Uppdraget beräknas till en kostnad av cirka 200 000 kronor. 
Befintlig ramavtalspart beräknas offerera uppdraget. Finansiering sker 
genom fastighetsenhetens investeringsbudget. 
 
Tidsramar: 
April – Provtagningar av anläggningen 
Maj/Juni – Förväntade provsvar/Avrapportering/analys 
Juni/Aug – Redovisning samt avrapportering för fortsatt hantering. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av fastighetschef Per Green som 
även besvarar frågor tillsammans med förvaltningschef Inge Nilsson 
Piehl. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Tu 10 juni 
2019 

 Tu § 25                           Dnr KS 2019/ 92 
 
Teknikutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
Tu § 50 
 
Rapport avseende den utförda statusinventeringen av Spångbergshallen 
ges vid teknikutskottets sammanträde den 10 juni 2019. 
 
Konsult Erik Svensson, Sweco, berättar om statusinventeringen, visar 
bilder och redovisar uppskattad kostnadssummering för renovering. 
Utvärdering av Spångbergshallens bärande pelare pågår fortfarande, 
resultat beräknas inkomma nästa vecka. 
  
I samband med presentationen besvaras även frågor tillsammans med 
förvaltningschef Inge Nilsson Piehl och fastighetschef Per Green. 
 
Inge Nilsson Piehl informerar om organisationella förändringar inom 
fritidsförvaltningen till följd av stängningen av simhallen.  
 
Förvaltningen kommer att återkomma i ärendet vid kommande 
sammanträde med teknikutskottet. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 51                              Dnr KS 2018/ 197  
 
Rivning Nykroppa gamla skola (Nykroppa 5:1) 
 
Fastighetsenheten har med stöd av inköpsenheten genomfört den 
upphandling som förvaltningen fick i uppdrag av Teknikutskottet enligt 
beslut 2018-10-08, Tu § 64, dnr KS 2018/197. Sista dag för att lämna 
anbud var den 23 maj 2019. Fastighetsenheten och inköpsenheten 
redovisar uppdraget vid teknikutskottets sammanträde 10 juni 2019. 
 
Rivningsentreprenaden är planerad att vara färdigställd till 19 augusti 2019. 
Återställningsarbetena, som planeras utföras i egen regi inom kommunen, 
startar efter att rivningsentreprenaden är färdigställd. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att tilldela rivningsentreprenaden 
att anslå investeringsmedel för projektet 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av fastighetschef Per Green och 
fastighetskoordinator Adam Jönsson som även besvarar frågor 
tillsammans med förvaltningschef Inge Nilsson Piehl. 
 
Fyra anbud har inkommit, varav ett diskvalificerades. Efter utvärdering av 
inkomna anbud föreslår förvaltningen att tilldela anbudsgivare nummer 1 
rivningsentreprenaden och att 1 400 tkr, medel från fastighetsenhetens 
investeringsram, anslås för projektet. Utöver kontraktssumman beräknar 
fastighetsenheten med ytterligare kostnader för ÄTA-arbeten, 
byggherrekostnader, markundersökning, återställnings-arbeten och 
kostnad för befintlig servisledning m.m. varför sammantagen summa 
beräknas till 1 400 000 kr.  
 
Jomark Polintan yrkar att bifalla förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet 
att uppdra till förvaltningen att utreda och återkomma med projektstart 
angående utemiljö på marken som gamla skolan stått på. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att tilldela anbudsgivare nummer 1 rivningsentreprenaden, 
att anslå 1 400 000 kronor i investeringsmedel för projektet 
att uppdra till förvaltningen att utreda och återkomma med projektstart 
angående utemiljö på marken som gamla skolan stått på. 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
Christer Olsson avstår från att delta i beslutet. 
_______ 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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