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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Plats och tid: Bergaholm, onsdagen den 2022-11-16, kl.  09:30 - 10:20
(ajournering 09:38-09:44)

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Johanna Liljedahl (L), vice ordförande
Björn Kvist (M)
Kjell Häggkvist (S)
Tommy Eklund (S) tjänstgörande för Arne Närström (S)

Ersättare: Raili Nilsson (C)
Stefan Almå (M)

Övriga deltagande: Mats Bergström, kommundirektör
Christina Lood, miljö- och samhällsbyggnadschef
Per-Johan Hurtig, VA- och gatuchef
Linda Brander, trafikingenjör
Erik Engström, fastighetschef
Andreas Granqvist, byggprojektledare
Monika Perunicic Joksic, driftchef fastighet
Anna Liljegren, förvaltningsekonom
Karin Ternbom nämndsekreterare

Utses att justera: Tommy Eklund (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet onsdagen den 2022-11-16, kl. 11.00

Underskrifter: Sekreterare       …………………………
Karin Ternbom

Ordförande       …………………………
Rickard Livén (M)

Justerande       …………………………
Tommy Eklund (S)
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens tekniska utskott
Sammanträdes-
datum: 2022-11-16

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-11-17

Överklagande tiden går ut:
2022-12-08
Datum för anslagets
nedtagande: 2022-12-09

Förvaringsplats
för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift: …………………………
Karin Ternbom
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Innehållsförteckning

§ 87 Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av kommunstyrelsens och bygg-
och miljönämndens reglementen

§ 88 Belysning Möllevägen

§ 89 Korsning i Salems centrum

§ 90 Omfördelning av driftsmedel från Säby sim och sporthall till utredningar tillhörande
Skogsängsgårdens förskola

§ 91 Tilldelning av entreprenör för Skogsängsgårdens förskola - SEKRETESS

§ 92 Projektrapporter

§ 93 Gatuenhetens delegationsbeslut

§ 94 Anmälningar

§ 95 Ärendebalanslista
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KSTU § 87 KS/2022:377

Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av
kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens reglementen

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 25 att inrätta en teknisk nämnd med nio
ledamöter och nio ersättare, istället för kommunstyrelsens tekniska utskott.
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett
reglemente för en teknisk nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat
fram ett förslag på ett nytt reglemente för en teknisk nämnd. Eftersom flera ansvarsområden
övergår från kommunstyrelsen till den tekniska nämnden måste också kommunstyrelsens
reglemente revideras. För att förtydliga ansvarsuppdelningen föreslår också de båda
förvaltningarna att plan- och exploateringsfrågor i sin helhet hamnar under
kommunstyrelsens ansvar, istället för att som tidigare ha varit uppdelat mellan
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.  Detta föranleder att också bygg- och
miljönämndens reglemente måste revideras.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 31 oktober 2022.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.

______________________
Beslutsexpediering
● Kommunstyrelsen
● Kommunfullmäktige
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KSTU § 88 KS/2021:346

Belysning Möllevägen

På kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-09-29 § 91 behandlades ärendet om parkering
Möllebadet och belysning Möllevägen. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade att
återrremittera den delen av ärendet som gällde belysningen och uppdrog åt förvaltningen att
undersöka hur många cyklister som färdas på sträckan från Möllevägen till och med
Garnsuddspåret.

Förvaltningen har tidigare gjort bedömningen det inte är nödvändigt att montera belysning
längs Möllevägen då vägen i största omfattning används dagtid under sommaren.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ingen trafikmätare som är anpassad efter
cykeltrafik. Trafikmätaren har en kategori som ska ta upp fordon upp till 2 m (anpassad efter
MC), huruvida alla cyklister som har passerat mätaren registrerats eller ej går inte att veta då
det beror på var i vägbanan cyklisten befunnit sig och hur mätaren har varit riktad.

En trafikmätning på Möllevägen utfördes under  augusti 2022 och visade på en total
årsdygnstrafik på 443 fordon. Trots sommarmånaden är detta ett mycket lågt trafikflöde
jämfört med andra vägar i kommunen. Av dessa var 8,6% av fordonen inom kategorin fordon
0-2 m.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser inte att det i dagsläget är prioriterat att anlägga belysning längs sträckan.
Ska belysning anläggas på sträckan som en åtgärd för att uppmuntra till cykling året runt bör
stråket utredas i sin helhet. Förvaltningen föreslår att förslag på lämpliga åtgärder kan ingå i
uppdaterad gång- och cykelplan.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.

______________________
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KSTU § 89 KS/2021:349

Korsning i Salems centrum

På kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-09-29 § 93 fick förvaltningen i uppdrag att
utreda en temporär trafiklösning för korsningen vid Salems centrums parkering.

Nuläge signalreglerad korsning
Kommunen har låtit utföra ett tekniskt PM/trafikutredning för en temporär trafiklösning
korsningen Säbytorgsvägen/Säbyhallsvägen. Utredningen resulterade i ett rekommenderat
utformningsförslag. Utredningen konstaterade även att kapaciteten för en signalreglerad
korsning på platsen skulle ge en god standardnivå samt förbättra framkomligheten avsevärt.

Under hösten 2022 påbörjades detaljprojektering av korsningen. Detaljprojekteringen tittade
närmare på platsens förutsättningar och visade att Säbytorgsvägens lutning är för stor för att
det ska fungera för kollektivtrafiken om man gör om den till en signalreglerad korsning.

Vid en signalreglerad korsning behöver bussen kunna stanna och starta på platsen och
riktlinjer för vägens lutning blir därför förändrade. Vid en signalreglerad korsning får största
lutning vara 2,5% och största godtagbara lutning 3,5% (Trafikförvaltningens riktlinjer för
utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik, RiGata-Buss, 2021 med hänvisning till
Krav Vägar och gators utformning, VGU, 2021). Säbytorgsvägen har idag, vid korsningen, en
lutning på upp till 5,5%.

Vägen behöver därför höjas eller sänkas på en längre sträcka för att få till en fungerande
lutning för en signalreglerad korsning. Att höja eller sänka vägen kräver att befintlig
intilliggande mark justeras. Detta innebär att en temporär lösning med trafiksignaler på
platsen blir större och mer komplicerad, än vad förvaltningen tidigare kunnat förutse.

Trafiksituationen inom Salems stadskärna håller samtidigt på att utredas och där ingår även
denna korsningen. Förprojektering för Salems stadskärna kommer att ske under hösten 2022
och våren 2023.

Nytt förslag till temporär lösning
Det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser är det största problemet i dagsläget är
den otrygga passagen för gående och cyklister från gång- och cykelvägen över korsningen till
Salems centrum.

Förvaltningen föreslår därför att anlägga ett övergångsställe över korsningen där plats ges åt
fordon att stanna innan övergångsstället samt efter övergångsstället innan utfart på
Säbytorgsvägen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 2 november 2022.
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Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att:

1. En permanent åtgärd för korsningen i Salems centrum utreds och genomförs inom
projektet för Salems stadskärna.

2. En temporär åtgärd med övergångsställe genomförs vinter 2022/vår 2023.

______________________
Beslutsexpediering
● Ekonomienheten
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KSTU § 90 KS/2022:407

Omfördelning av driftsmedel från Säby sim och sporthall till utredningar
tillhörande Skogsängsgårdens förskola

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare identifierat ett antal förskolor som har
ett eftersatt underhåll som kräver omfattande renoveringar. En fastighetsstrategi har tagits
fram som belyser dessa förskolor och under vilka perioder de ska genomgå renovering.
Skogsängsgårdens förskola blir det första förskoleprojektet och kommer att rivas för att ge
plats åt en ny förskola på samma plats.
Projekteringen av Skogsängsgårdens förskola planeras att påbörjas 2023 och för att få en bra
start på projekteringen krävs utredningar som  underlag. Utredningarna behöver påbörjas
omgående och därför genomföras under 2022, utredningarna kommer att ge rätt
förutsättningar för den vidare projekteringen som ska starta år 2023.

Förvaltningens synpunkter

För att säkerställa specifika förhållanden vid Skogsängsgårdens förskola behöver utredningar
göras för geotekniska förhållanden, VA - och dagvattenhantering, miljöinventering samt
buller. Dessa utredningar ligger till grund för den vidare projekteringen och bör därför utföras
under 2022.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att 200 000 kr överförs från beslutade
driftsmedel från Säby sim och sporthall för år 2022 till utredningar för projekt
Skogsängsgårdens förskola.

______________________
Beslutsexpediering
● Kommunstyrelsen
● Ekonomienheten



§ 91 Tilldelning av entreprenör för Skogsängsgårdens förskola 

Publiceras ej pga sekretess, paragrafen publiceras när sekretess löpt ut
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KSTU § 92 KS/2022:95

Projektrapporter

Projektrapport för Karlskronaviken, Rönninge Centrum, Plaskdammen samt projektrapport av
fastighetenheten 2022 redovisas.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen och godkänner
projektrapporterna.

______________________
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KSTU § 93 KS/2022:96

Gatuenhetens delegationsbeslut

Gatuenhetens fattade delegationsbeslut redovisas:

● Ansökan om TA-planer och schaktning,  under perioden 2022-10-12 - 2022-11-04

● Yttranden om transportdispens, under perioden 2022-07-18 - 2022-10-17

● Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, under perioden 2022-10-05 - 2022-11-01

● Tillbelningsbeslut -  Tilldelning parkeringsbevakning, 2022-10-27

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.

______________________
Beslutsexpediering:
● Kommunstyrelsen
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KSTU § 94 KS/ 2022:97

Anmälningar

● Ordförandebeslut, 2022-11-08,  Julbelysning 2022/2023

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.

______________________
Beslutsexpediering:
● Kommunstyrelsen
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KSTU § 95 KS/2022:99

Ärendebalanslista

Ärendebalanslista för november 2022 redovisas.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner ärendebalanslistan.

______________________
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