Sammanträdesprotokoll
2022-03-10
Tekniska nämnden
Plats och tid

Colosseum kl. 18:00-20:30

Beslutande ledamöter

Gunnar Mossberg (M) (ordförande)
Kenneth Engstrand (M)
Sven-Erik Lejon (M)
Anders Nordin (C)
Lena Ståhl Ingemarsdotter (KD) (vice ordförande)
Andreas Gustafsson (S)
Stefan Wåhlin (L)
Bernt Richloow (Ö)
Björn Osberg (MP)
Birgitta Persson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Dan Melin (L)
Elaine Adlertz (Ö)

Övriga närvarande

Tommie Eriksson
Jonas Tingvall
Sara Gahm
Dag Tingsgård
Carl Pålsson
Hanna Emilsson
André Hagberg
Åsa Bergsten
Tomas Öhman
Joakim Bergsten
Åsa Westerberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2022-03-10

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….
Suado Haji

Ordförande

…………………………………………………….
Gunnar Mossberg (M)

…………………………………………………

Justerande

…………………………………………………….

…………………………………………………
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Underskrift
Förvaringsplats för
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Justerandes sign

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdes
datum

2022-03-10

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§6-7

Datum för anslags
uppsättande

2022-03-11

Datum för
anslags
nedtagande

2022-04-02

………………………………………………
Suado Haji

………………………………………………….

Kansliet
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Sida 2 av 7

Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden

ÄRENDELISTA
§6
§7

Justerandes sign

Tilldelning Nyproduktion skola på Bryggavägen
Svar på återremiss från JO rörande utlämnande av allmänna handlingar

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
§6

Tilldelning Nyproduktion skola på Bryggavägen (TN21/85)
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att tilldela kontrakt för Nyproduktion skola på Bryggavägen till
leverantör Bygg Dialog AB, organisationsnummer 556705–6097.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Entreprenaden omfattar nyproduktion av skollokaler, idrottshall, skolgård, parkering och
angöring för en ny skola på Bryggavägen.
Den nya skolan ska ha kapacitet för fyrparallellig F-6 samt grundsärskola och A-spår, totalt
cirka 890 elever. På skolbyggnadens tak planeras en solcellsanläggning.
Den nya skolan ska ligga i Ekebyhovsdalen som är ett viktigt grönstråk och ett kulturhistoriskt
känsligt område, vilket den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till. Skolbyggnaden planeras ligga
delvis i souterräng och har brutits upp i två volymer med en gemensam bottenvåning.
Idrottshallen ligger i anslutning till skolan.
Detaljplanearbete för skolområdet pågår och samråd har genomförts. Granskning genomförs
under hösten 2021. Beslut om detaljplanens antagande tas tidigast Q2 2022.

Expedieras till
Upphandlingsenheten
Fastighetsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
§7

Svar på återremiss från JO rörande utlämnande av allmänna
handlingar (TN21/91)
Beslut
1. Tekniska nämnden antar yttrande daterat 2022-03-03, beträffande JO:s återremiss
gällande Begäran om utredning och yttrande (Dnr 6206-2021).
2. Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska nämndens ordförande i uppdrag att
underteckna yttrandet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Bernt Richloow (Ö) reserverar sig och inkommer med en skriftlig reservation.

Sammanfattning
En medborgare har framfört ett klagomål till Justitieombudsmannen JO mot Ekerö kommun.
Ärendet gäller hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar från Tekniska nämnden.
JO har inlett en utredning och begärt av kommunen att göra en utredning och yttra sig över
fyra frågeställningar från JO. Tekniska nämnden lämnade yttrande den 22 december 2021
genom beslut den 9 december 2021, § 84. Den 7 februari 2022 inkom en återremiss från JO
med uppmaning till Tekniska nämnden att komma in med kompletterande yttrande över sex
frågeställningar. Svar ska lämnas senast den 14 mars 2022.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande - svar på återremiss från JO rörande utlämnande av handlingar
Yttrande rörande återremiss från JO
Återremiss - Begäran om utredning och yttrande, JO 2022-02-07
§84 TN Svar på JO-anmälan Begäran om utredning och yttrande rörande en bullerutredning

Expedieras till
JO (Riksdagens ombudsmän): jokansli4@jo.se
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekerö 10 mars 2022
Reservation till ärende i Tekniska nämnden- Svar på återremiss från JO
rörande utlämnande av handlingar.
Dnr TN21/91
Öpartiet reserverar sig med hänvisning till vår tidigare reservation i ärendet samt att
nämndledamöterna inte får det fullständiga underlaget inför beslut.
Vi anser att det inte går att ta ett väl avvägt beslut utan att ha tagit del av såväl JO:s remiss
som kommuninvånarens anmälan om hanteringen av utlämnande av allmän handling. Vi
politiker är ytterst ansvariga för nämndens beslut. Det är därför en självklarhet att nämndens
ledamöter ska ha ett komplett beslutsunderlag.
Vi vill därför återigen påpeka att vi ser allvarligt på denna typ av ärenden och det
framkommer tydligt av JO:s begäran om återremiss, att JO inte är nöjd med tidigare yttrande.
Efter att ha gått tillbaka till det första yttrandet och dagens yttrande framkommer några
underligheter. Kommuninvånaren begärde beställningen av bullerutredningen den 12 juni. I
remissvaret står att beställningen delgetts kommuninvånaren den 19 juli i form av mail och
bilagor med konversationer mellan handläggare på TEX och Ramböll. Det är ett tidsspann på
drygt 1 månad mellan 12 juni och 19 juli. Vi ställer oss därför frågan hur kan det ta en månad
att lämna ut kopia på en beställning? En beställning ska väl hanteras skyndsamt! Av
remissyttrande ges inte heller svar på det som JO efterfrågar, om vilka kontakter som tagits.
När, var och hur. En annan konstighet är att i remissvaret står att kommuninvånaren fick
offerten den 7 juli. Men i kommunens remissvar i december står på sidan 2 ”Offerten består
av en mailkonversation mellan Ekerö kommun och konsultfirman Ramböll. Till detta har
också ett antal muntliga konversationer ägt rum mellan Ekerö kommun och konsultfirman.
Detta har kommuninvånaren upplysts om vid flera tillfällen på olika sätt, definitivt skriftligen
den 28/7- 21 från TF. Miljö- och Stadsbyggnadschef”.
Det vi finner oroande är att det tydligt framkommer av dagens yttrande, att vi som kommun
inte följer lagar och kommunens författningssamling när det gäller diarieföring av ärenden
eller i kommunikation med kommuninvånare. Yttrandet borde bl.a. även bestå av utredning
samt en beskrivning hur kommunen tillämpar ett grundfundament i vår demokrati. Med
hänvisning till ovanstående reserverar vi oss i ärendet som helhet.
För Öpartiet
Bernt Richloow
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