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Tekniska nämnden
§8

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021 samt
särredovisning Avfall 2021 (TN22/2)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 samt särredovisning Avfall med
resultat – 57 887 tkr jämfört årets budget -27 300 tkr och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 271,8 mnkr och nettokostnad med 57,9 mnkr.
Nämnden uppvisar nettounderskott år 2021 med 30,6 mnkr jämfört med nettobudget.
Avvikelsen inkluderar bland annat utökat underhåll inom lokalbeståndet med 11,5 mnkr,
utrangering och nerskrivning av balansposter om 11,0 mnkr och insatser och ökad frekvens
av renhållning av utemiljön med 3,4 mnkr.
Resursförstärkning om 5,7 mnkr har tilldelats nämnden under 2021 och satsningar om 4,7
mnkr genomförts, däribland underhåll & lokalresursplanering, förstärkningsåtgärder vid
pendelbåten angöring och åtgärder för säkra skolvägar m.m.
Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets överuttag med (+) 8,6 mnkr balanseras
i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Överskottet är en följd av
ökade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2021. Den totala
balansen i avfallsverksamheten per den 31 december 2021 består av ett överuttag (skuld till
kollektivet) om 3,0 mnkr.
Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022.
Målen har ett sammanvägt index med 0,82 år per 2021. En måluppfyllelse om 1,0 innebär att
samtliga mål är uppfyllda.
Prioriteringar och satsningar: En vidareutveckling av centrala Ekerö sker genom utbyggnad
av Ekerö strand, projektering vid Träkvista Torg och fortsatt planläggning av Ekerö C. Flertal
fastighetsutvecklingsprojekt som har till syfte att öka kommunens kapacitet inom vård och
omsorg och grund- och förskoleverksamheten pågår parallellt, däribland produktion av två
kommunala grundskolor, Sanduddens skola och Bryggavägens skola.
Ett stort fokus under 2021, som alltjämt kommer pågå under ett flertal år, har varit att
säkerställa framdrift i kommunens stora utvecklings- och investeringsprojekt. Det har under
året mynnat ut i en projektstyrningsmodell anpassad för stadsbyggnadsprojekt där tyngd
lagts vid tydlig projektstart. Parallellt har en ny?redovisningspolicy för
fastighetsinvesteringar och drift- och underhållskostnader arbetats fram i samarbete mellan
Ekonomienheten. Avvikelser mot lagd budget under 2021/2022 uppstår till följd av ändrad
redovisningspraxis.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Under året granskas och utvecklats kommunens ansvar och roll som markägare och
förvaltare i samband med förberedelser för upphandling av nya entreprenader för
kommunal väg – och utemiljön.
Rollen som chef för Tekniska enheten tillsätts under året i samband med att Teknik- och
exploateringsenheten delas upp i två mindre enheter. Vidare sker utveckling av
organisationen med kompetens- och personalförstärkningar inom områdena mark- och
exploatering, trafik och byggprojektledning.
Redovisningen årets internkontroll rapporteras i separat ärende under första kvartalet 2022.
Årets prognosticerade investeringsvolym per mars uppgick till 257,0 mnkr, en avvikelse med
64,2 mnkr mot ackumulerat utfall om 192,8 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av
oförutsedda förseningar i planprocessen. Försenade projekt omfattar bland annat
kapacitetsförstärkning för Sanduddens skola, ny skola vid Bryggavägen, Stamvägens förskola
och Badhus Träkvista Idrottsplats. Överföring av investeringsmedel mellan 2021 till 2022 års
omfattar 23 huvudprojekt och 121,3 mnkr.

Beslutsunderlag











Tjänsteutlåtande, Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021
Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021
Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021, Särredovisning Avfall
Uppföljning av politiska mål - helår 2021
Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden
Bilaga 1 Resultatrapport, Särredovisning Avfall
Bilaga 1 Balansrapport, Särredovisning Avfall
Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat
Bilaga 3 Verksamhetsmått
Bilaga 4 Investeringar

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§9

Redovisning av internkontroll 2021 för teknik– och
exploateringsenheten samt avfall, tekniska nämnden (TN21/21)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2021 för teknik- och
exploateringsenheten samt avfall.

Sammanfattning
Tekniska nämnden antog 2021-04-16 internkontrollplan för 2021, för Teknik- och
exploateringsenheten genom ärende TN21/21. Samtliga kontrollområden har analyserats.
Sammanfattande resultat från de fem kontrollområdena:
1. Andel upphandlade inköp: uppgår till 97 %. Upphandlingsfunktionen brukar ange nivån 70
% som en kritisk nivå att uppnå.
2. Faktura-leverans: Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och felaktiga
fakturor. Ofullständiga fakturor har påträffats i 2021 års internkontroll. Området kräver mer
tid och större noggrannhet i det dagliga arbetet. Tätare kontroller föreslås inför 2022 års
internkontroll.
3. Upplåtelse av kommunal mark samt hänvisning av kärl sker enligt delegationsordningen.
Återkoppling till nämnd och diarieföring saknas vid några beslut.
4. Avfallsverksamheten (trafiksäkerhet): Flertal risk-vägar åtgärdas under året. Vid slutet av
året återstår 99 risk-vägar med komplicerad kärlhämtning och 33 med komplicerad
slamtömning.
5. Besiktningar och kontroller: Har utförs av den kommunala trafiken – och utemiljön.
Fortsatt kontroll bör utföras under år 2022 av fram för allt av trafik - och sjöskyltar.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Redovisning av internkontroll för Teknik- och exploateringsenheten,
Tekniska nämnden
Redovisning av internkontroll 2021 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall,
Tekniska nämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§ 10

Interkontrollplan 2022 för tekniska enheten samt avfall, tekniska
nämnden (TN22/12)
Beslut
Tekniska nämnden antar internkontrollplan 2022 för tekniska enheten samt avfall.

Sammanfattning
Internkontrollplan 2022 baseras på tidigare års uppföljning samt bedömning över
förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys). Till följd av brister som upptäckts i
samband med 2021 års internkontroll föreslås vidare uppföljning och kontroll av områdena:
1. Legala/internt reglemente
2. Finansiell/ekonomistyrning
3. Styrande dokument
4. Personal & rutiner (besiktning & kontroller)

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, Förslag till internkontrollplan 2022 för Tekniska enheten, Tekniska
nämnden
Internkontrollplan 2022 för Tekniska enheten samt Avfall, Tekniska nämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§ 11

Redovisning av internkontrollen 2021 för fastighetsenheten
(TN21/22)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av internkontrollen 2021 för fastighetsenheten.

Sammanfattning
Internkontrollplanen ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av
verksamhetens internkontroll.
Interkontrollplan 2021 fokuserar på områden där det bedöms att risker finns för brister
kopplade till ekonomi och upphandling/avtal.
För kontrollmomentet ”Legala/internt reglemente” föreslås att uppföljning år 2021 ska göras
för avtalstrohet mot ramavtal.
För kontrollmomentet ”Finansiell/ekonomi-styrning” föreslås att uppföljning görs av
enhetens fakturahantering.
Ett nytt kontrollmoment 2021 avser kontroll av delegationsordningen. Kontrollens syfte är
att granska att beslut är fattade med stöd i nämndens delegationsordning.
Förslag till internkontrollplan 2021 för fastighetsenheten bifogas.

Beslutsunderlag



Internkontrollplan 2021 Fastighetsenheten
Internkontrollplan 2021

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§ 12

Internkontrollplan 2022 för fastighetsenheten (TN22/8)
Beslut
Tekniska nämnden antar internkontrollplanen för år 2022 för fastighetsenheten.

Sammanfattning
Internkontrollplanen ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av
verksamhetens internkontroll. Internkontrollplanen för 2022 fokuserar på områden där det
har gjorts bedömningar att risker för fel och brister kan förekomma. Riskerna är kopplade till
ekonomi, upphandling/avtal, funktion av ventilation, skick av förskolor och skolors tak samt
säkerheten i lekplatsutrustning på kommunens förskole – och skolområden.
·
För kontrollmomentet ”Legala/internt reglemente” föreslås att uppföljning år 2022 ska
göras för avtalstrohet mot ramavtal.
·
För kontrollmomentet ”Finansiell/ekonomi-styrning” föreslås att uppföljning görs av
enhetens fakturahantering.
·
Statusbedömning av ventilationsaggregat med från- och tilluftfunktion (FTX) och
roterande värmeväxlare (VV).
·
Statusbedömning av yttertak på grundskolebyggnader. Med ett tak avses alla takytor
inom ett byggnadsobjekt.
·
Statusbedömning av lekutrustning inom skol- och förskole områden. Med lekutrustning
avses utrusning som är besiktningspliktig.
Förslag på internkontroll plan med risk och väsentlighetsanalys för 2022 bifogas.

Beslutsunderlag



Internkontrollplan 2022 för Fastighetsenheten
Risk och väsentlighetsanalys - Internkontrollplan 2022 Fastighetsenheten

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§ 13

Drift- och underhållsplan för lekplats- och aktivitetsytor Ekerö
kommun 2023 (TN18/79)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner förslaget på drift- och underhållsplan för lekplats- och
aktivitetsytor, Ekerö kommun 2023.
____
Reservationer
Andreas Gustafsson (S) inkommer med en skriftlig reservation.
Dan Melin (L), Elaine Adlertz (Ö), Björn Osberg (MP) reserverar sig och ställer sig bakom
Socialdemokraternas skriftliga reservation.
____
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer liggande förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar
enligt liggande förslag. Ordföranden (M) konstaterar sedan att det finns ett tilläggsyrkande
till beslutet. Ordförande beslutar om att ställa tilläggsyrkandet under proposition och finner
att yrkandet avslås. En votering begärs av Andreas Gustafsson (S) efter att tilläggsyrkandet
avslogs. Utfallet av voteringen blir 6 röster för att avslå tilläggsyrkandet mot 5 för att bifalla
tilläggsyrkandet. Ordföranden (M) konstaterar således att tilläggsyrkandet avslås.
Omröstning
Omröstning begärs av Andreas Gustafsson (S) och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som röstar avslag på tilläggsyrkandet röstar Ja.
Den som röstar bifall på tilläggsyrkandet röstar Nej.
Omröstningsresultat
6 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej, 0 avstår. Ordföranden finner därmed att nämnden
beslutar avslår tilläggsyrkandet.

Sammanfattning
Tekniska enheten har upprättat bifogade förslag till plan för lekplatser och aktivitetsytor.
Planen ger en nulägesbeskrivning av platsernas kondition och lekvärde. Planen anger också
hur lekplatserna på allmän platsmark kan och bör utvecklas och förbättras ur såväl lek- som
säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt.
Planen utgör också en vägledning vid nyanläggning av lekplatser; behovet av lekplats, typ av
lekplats etc.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 11 av 23

Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
Till planen hör en åtgärdsplan, där prioriteringen av åtgärder för åren 2023–2027 anges, för
att säkra en god standard på lekplatserna i tätorterna och där behov av upprustning samt
omdisponering av resurser av befintliga lekplat¬ser kommer att redogöras.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande - drift- och underhållsplan lekplats och aktivitetsytor Ekerö kommun 2023–
2027
Drift- och underhållsplan lekplatser och aktivitetsytor Ekerö kommun 2023-2027
Sammanställning Remissvar Drift- och underhållsplan lekplatser och aktivitetsytor Elerö
kommun TN18 79

Expedieras till
Tekniska enheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ärende
8
(2022-03-10)

Reservation på ärende Drift- och underhållsplan lekplats och
aktivitetsytor Ekerö kommun 2023 från Socialdemokraterna
Dnr

TN18/79

Bakgrund till förslag på ändring i drift- och underhållsplan för lekplatser och aktivitetsytor:
Det är mycket viktigt att tillhandahålla kreativa och säkra mötesplatser för barn, ungdomar och
vuxna, Socialdemokraterna ser med glädje att det sedan länge vilande förslaget på drift- och
underhållsplan för lekplatser och aktivitetsytor till sist är uppe för beslut. För Socialdemokraterna är
det viktigt att alla delar av Ekerö, inklusive kommunens ytterområden, har tillgång till denna trygga
och säkra miljö för barn och ungdomar att leka i, samtidigt som äldre ungdomar och vuxna får
tillgång till utomhusgym för allmänt hälsofrämjande aktiviteter.
Vi ser det även som angeläget att kommunens lekplatser och aktivitetsytor utformas så att de bidrar
till ökad säkerhet och trygghet för medborgarna. Det kan uppnås om olika åldrar samtidigt utnyttjar
samma plats.
Vad vi lärt oss från de senaste årens pandemi är att närhet till kommunal verksamhet är viktigt då
rörelsemönstret förändrats till det sämre för många, på grund av restriktioner som funnits för
kollektivt resande samt uppmaningar att inte träffa andra utanför familjen. Många har rört sig inom
betydligt mindre områden och vilken av närhet till lekområden och utegym har varit viktigt för att
inte bli isolerade och mista kontakten med andra människor. Med den erfarenheten är det med
förvåning Socialdemokraterna ser att texten i tidigare förslag om att alla tätorter skall ha en lekplats
och aktivitetsyta har tagits bort.
Närhet till lekområden och utegym är också positivt för miljön då bilen många gånger kan väljas bort
mot mer miljövänliga alternativ.
Mot denna bakgrund föreslår Socialdemokraterna att texten från det gamla förslaget om att alla
tätorter skall ha tillgång till lekplats och aktivitetsyta läggs in i kapitel 3, Mål och i linje med detta
också lägger med i budgeten att en lekplats på Adelsö och Kungsberga skall finnas i budgeten.

Sida 13 av 23

Socialdemokraterna föreslår att:



Texten ” Det ska finnas en helt eller delvis tillgänglighetsanpassad lekplats i varje tätort.”
återigen arbetas in i kapitel 3, Mål.
Att i enlighet med förslaget ovan återigen lägger med en lekplats på Adelsö och
Kungsberga i budgeten.

Socialdemokraterna tekniska nämnden genom
Andreas Gustafsson
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Voteringslista
2022-03-10
Tekniska nämnden

Voteringslista: § 13
Ärende: Drift- och underhållsplan för lekplats- och aktivitetsytor Ekerö kommun 2023,
TN18/79
Voteringslist(or)
Omröstning paragraf 13
Ledamot

Ja
X
X
X
X
X

Gunnar Mossberg (M), ordförande
Kenneth Engstrand (M), ledamot
Sven-Erik Lejon (M), ledamot
Anders Nordin (C), ledamot
Lena Ståhl Ingemarsdotter (KD), vice ordförande
Andreas Gustafsson (S), ledamot
Stefan Wåhlin (L), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Birgitta Persson (SD), ledamot
Dan Melin (L), ersättare
Elaine Adlertz (Ö), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X

6
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Tekniska nämnden
§ 14

Motionssvar - Gör biokol av Ekerös växtrester (TN21/103)
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning
Liberalerna har inkommit med en motion där man föreslår att Ekerö kommun själva eller
inom ramen för samarbetet med Roslagsvatten eller genom upphandling av entreprenör
säkerställer att kommuninvånarnas, företagarnas och kommunens växtavfall pyrolyseras till
biokol i existerande anläggning i Bromma, i annan anläggning eller i egen kommunal
anläggning.
I motionen föreslår Liberalerna även att kommuninvånarna, företagen och kommunens
parkförvaltning (teknik- och exploateringsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen) får
tillgång till biokolet som produceras.

Beslutsunderlag



Göra biokol av Ekerös växtrester
Exp. motioner till TN

Expedieras till
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadskontoret, planeringsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§ 15

Ordförandeförslag – Öppnande av Kärsgatans badplats
(TN22/16)
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos Kommunstyrelsen att avtal med markägare
upprättas för att Kärsgatans badplats om möjligt åter ska öppnas och göras tillgänglig i
kommunal drift.
2. Tekniska nämnden beslutar att uppdra till tekniska enheten att förbereda drift och
förvaltning av Kärsgatans badplats.

Sammanfattning
Kärsgatans badplats har länge varit en uppskattad och tidvis välbesökt badplats i kommunen.
Det saknas dock idag avtal för att kommunen ska kunna driva Kärsgatans badplats med
kommunal drift.
Badplatsen har tidigare varit i bruk med kommunal drift, men efter att markägaren och
kommunen inte funnit en gemensam bra avtalslösning med rimliga villkor för parterna har
badplatsen varit stängd. Markägaren har upplevt störningar och nedskräpning som varit
besvärande.
Jag har nu uppfattat signaler om att det finns en möjlighet att markägaren och kommunen
ska kunna finna en bra lösning för båda parter.
Tekniska nämnden ansvarar för drift och förvaltning av kommunala badplatser, medan
Kommunstyrelsen träffar avtal för att få åtkomst till markområden.
Jag föreslår därför, dels att Tekniska nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att avtal
ingås med markägaren så att badplatsen åter kan öppnas, dels att Tekniska enheten
förbereder verksamheten så att beredskap för kommunal drift finns för badplatsen.

Beslutsunderlag


Ordförandeförslag – Kärsgatans badplats

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
§ 16

Ordförandeförslag - möjlighet till badbrygga på Adelsö badplats
(TN22/15)
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att uppdra till Tekniska enheten att undersöka möjligheten att
tillskapa en brygga vid Adelsö badplats.

Sammanfattning
Adelsö badplats är en uppskattad och tidvis välbesökt badplats i kommunen som är belägen i
nära anslutning till världsarvet.
Badet saknar idag brygga, vilket skulle förhöja nyttjandet och upplevelsen av badet.
Jag föreslår därför att tekniska nämnden uppdrar åt tekniska enheten att undersöka
möjligheten att tillskapa en brygga vid Adelsö badplats.

Beslutsunderlag


Ordförandeförslag – Adelsö badplats

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
§ 17

Ordförandeförslag – Klassificering av kommunens fastigheter
(förvaltningsmodell) (TN22/17)
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att uppdra till fastighetsenheten att utreda en klassificering av
kommunens fastigheter och återkomma med ett förslag på förvaltningsmodell.

Sammanfattning
Vi har i kommunen många olika typer av fastigheter. För att nämna några: kontorslokaler,
skolor, vårdhem. En del av dessa kan ha flera användningsområden. Några har dessutom ett
kulturellt eller historiskt värde. Dessa olika fastigheter kan inte hanteras enligt samma mall.
Vi skulle därför behöva ta fram en ny förvaltningsmodell utifrån att våra fastigheter har
klassificerats. Detta skulle ge oss i politiken större möjligheter att styra upp hur olika lokaler
skall hanteras utan att behöva gå in i varje enskilt fall. För fastighetskontoret skulle det ge en
mer tydlig styrning och möjlighet till en mer långsiktig förvaltning av fastigheterna.
Jag föreslår därför att fastighetskontoret tar fram en klassificeringsmodell för våra
fastigheter och utifrån den föreslår en förvaltningsmodell som tar hänsyn till respektive
kategoris unika förutsättningar.

Beslutsunderlag


Ordförandeförslag – klassificering av kommunens fastigheter (förvaltningsmodell)

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
§ 18

Informationsärende - statusrapport för avfallsplanen
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Ärendet föredras muntligt.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
§ 19

Tekniska nämndens ordförande informerar
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
§ 20

Förvaltningsinformation
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-10

Tekniska nämnden
§ 21

Anmälningar för kännedom
Anmälningar
 KS16/211-57 §2 KS Handlingsplan avseende beslutad Energistrategi
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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