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§1

3

Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen

Till justerare utses Hans Öhman (S) och Roger Karlsson (M).
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§ 2 Dnr. KS 2012/532.01

Interpellation från Sven Tornberg (C) angående den demo-
kratiska förankringen av finansieringen av fortsättningen av
På Gränsen

Ledamot Tornberg har lämnat interpellation enligt Bilaga.

Efter att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får ställas besva-
rar ledamot Simu, tillika Kommunstyrelsens ordförande nämnden
den enligt följande:

Fråga 1 : Vad kommer fullmäktige att fatta beslut om när det gäller det
fortsatta arbetet med projektet?
Svar: Förslaget till beslut är att Kommunfullmäktige kommer att anta det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, under förutsättning att enighet om
hyresvillkor uppnås. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till
kommunstyrelsen att förhandla om hyresvillkor och därefter teckna hyres
avtal för hyra av gymnasieskolan och hyra av multibyggnad.

Fråga 2 : När kommer dessa beslut att fattas?
Svar: Den 11 mars 2013

Fråga 3 : Vilka ekonomiska underlag kommer att finnas till grund för de
beslut som kommunfullmäktige ska fatta?
Svar: Kommunens förfrågningsunderlag för upphandlingen samt av an
budsgivarna inlämnade anbud utgör grund för beslutet i fullmäktige

Fråga 4: Hur kommer man från den politiska ledningens sida att säker
ställa att medborgarna i Haparanda får möjlighet till en genomlysande
information om projektets påverkan på kommunens övriga verksamhet
och ekonomi?
Svar : Ekonomichefen har presenterat olika scenarier för Haparandas be
folkningsutveckling och dess ekonomiska konsekvenser under 2014-
2016. För 2016 har kostnaden för multiarenan lagts in. Hyreskostnaden för
gymnasieskolan ingår i befintlig budget.
Tjänstemän har tagit fram jämförelsekalkyl mellan dagens och framti-
dens lokalkostnader vad gäller gymnasieskola och multiarena och mot
svarande lokaler som vi har idag inklusive. investeringsbehovet. Swecos
har gjort en kartläggning av nödvändiga investeringsbehov på vara an-
läggningar.
I kalkylen tas även hänsyn till prisindex; KPI på 3 %/ år.
På vilket sätt dagens verksamhet kommer att påverkas av investeringen
är en fråga som kommer att tas upp i den kommande budgetprocessen.

Efter inlägg av interpellanten Tornberg, som tackar för svaret , beslutar
kommunfullmäktige att därmed anse interpellationen besvarad. ^^

^ ^^^
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Angående den demokratiska förankringen av finansiering av fortsättningen av På Gränsen

Arbetet med utvecklingen av På Gränsen området har under det senaste åretpågått genom en så

kallad konkurrenspräglad dialog. Arbetet med detta har präglats av sträng sekretess vilket kan ahses

vara motiverat.

Det har tidigare varpen målsättning att ett beslut kring fortsättningen av utvecklingsarbetet skulle

kunna tas av kommunfullmäktige den 17 december 2012. Att så inte har blivit fallet är ett faktum och

enligt uppgifter I media kan beslut I frågan fattas under februari månad 2013.

Den omfattande sekretessen gör att det demokratiska deltagandet av såväl medborgare som
folkvalda har varit starkt begränsat och kringskuret , Om beslut kommer att faktas i frågan under
februari månad finns en överhängande risk att beslutet saknar såväl folklig förankring som
ekonomiska konsekven$analyserfär övriga' kommunala verksamheter och lökaler då dessa inte har .
kunnat genomlysas av medborgare, folkvalda och media.

Med anledning av ovanstående reser sig följande frågor;

Vad kommer fullmäktige att fatta beslut om när det gäller det forksatta arbetet med projektet?

När kommer dessa beslut att fattas?

Vilka ekonomiska underlag kommer att finnas till grund förde beslut som kommunfullmäktige sl<a

fatta?

rksamheter och ekonomi?

Hur kommer man-från den politiska ledningens sida att säkerställa att medborgarna i Haparanda får
mö)Ilghet till en genomlysande information om projektets påverkan på kommunens övriga

Ledamot av kommunfullmäktige

Centerpartiek

ugSven Tornb

MENY
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§ 3 Dnr. BUN 2012/171.60

5

Interpellation från Sven Tornberg (C) angående kvalitetssäkring av
stöd till elever med särskilda behov m m

Ledamot Tornberg har lämnat interpellation enligt bilaga.

Efter att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får ställas besva-
rar ledamot Strömbäck, tillika ordförande iBarn- och ungdoms nämnden
den enligt följande:

I vilken omfattning har föräldrar till elever möjlighet att ta del av de
insatser som görs för barn med särskilda behov samt att påverka vil-
ka insatser som görs för att eleven ska få den hjälp som den har rätt
till.

På vilket sätt arbetar barn och utbildningsnämnden med att kvali-
tetssäkra att elever med dessa behov verkligen erhåller den hjälp
som de har rätt till.

Den nya skollagen (2010:800) är tydlig när det gäller arbetet med Barns
och elevers utveckling mot målen.

3 Kap. ,4tgärdsprogram
9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas fören elev som ska ges särskilt
stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodo-
ses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och ele-
vens vårdnadshavare ska ges möjlighet att detta när ett åtgärdspro-
gram utarbetas.
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt
stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av
anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutande-
rätt till någon annan.
Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska
rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället be-
sluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.0(Skollagen 3 kap)
Utformningen av det särskilda stödet i vissa skolformer

10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och same-
skolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som
behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst
ska uppnås.
(Skollagen 3 kap)
Av lagtexten framgår att programmet ska användas av eleven och skolan
för att planera och utveckla hela den pedagogiska verksamheten för ele-
ven. Arbetet med åtgärdsprogrammet ska omfatta elevens hela skolsitua-
tion med utgångspunkt från elevens behov, elevens styrkor och svagheter
samt vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning.

i( /^,^
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Följande arbetsgång är fastställd av BUN i Elevhälsoplanen- riktlinjer för
hälsofrämjande arbete och ska tillämpas i kommunens grund- och gym-
nasieskolor.
I korthet innefattar arbetsgången en process i 5 steg:
1. Uppmärksamma behov av särskilt stöd

2. Anmäla till rektor

3. Utreda behov av särskilt stöd

4. Utarbeta åtgärdsprogram

5. Följa upp och utvärdera

På vilket sätt arbetar skolenheterna med att överlämna information
om elever med särskilda behov om och när elever byter skolenhet
under pågående läsår eller vid skolstart.

Vid stadieövergångar och byte av skola finns rutiner för överlämnande,
dessa är viktiga för att mottagande arbetstag eller skola ska kunna ta
emot nya eleverna på bästa möjliga sätt.
Elevdokumentationen dvs. skriftliga omdömen med individuella utveck-
lingsplaneroch eventuella åtgärdsprogram följer med eleven. I dag har vi
"info mentor' ett webbaserat system för planering och elevdokumentation..
Via systemet hanteras även frånvaro och övrig information. till hemmen.
För att få byta skola mitt i en termin krävs ett gemensamt möte med av-
lämnande och mottagande skola. Rektorerna håller i dessa. Syftet är att
reda ut skälen till byte av skola och att kunna förbygga problem och ha ett
bra mottagande i den nya klassen/ skolan.
Kommunens speciallärare/-pedagoger arbetar i ett arbetslag, syftet är se
hela gruppens kompetenser och att ha möjlighet till flexibla lösningar mel-
lan skolorna även under pågående termin
All skriftlig information om eleven överförs via "info mentor" per automatik
till den mottagande skolan inom kommunen.
Flyttar eleven till en fristående skola sker överlämnande av information i
samråd med vårdnadshavarna.

Efter inlägg av interpellanten Tornberg, som tackar för svaret, beslutar
kommunfullmäktige att därmed anse interpellationen besvarad.



Interpellation sill barn och ungdomsnämndens ordförande

Angående kvalitetssäkring avstöd till elever med särskilda behov m.m

^nr^UN2^17-^I^I^^^
f rrsI'Aftd .̂IVC^^e SCsAIä
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I enlighet med skollagen har elever rätt till stöd om behov av detta föreligger,

I vilken omfattning har föräldrar tHl elever möjtlghet att ta del av de Insatser som görs för barn med

särskilda behov samt atk påverka vilka insatser som görs för att eleven ska få den hjälp som den hår

rätt till. '

På vilket sättarbetar skolenheterna med att överlämna information om elever med särskilda behov

om och när elever byter skolenhet under pågående läsår eller vfd skalstart.

På vilket sätt arbetar barn och utbildningsnämnden med att kvalitetssäkra att elever med-dessa
behov verkligen erhåller den hjälp som de har rätt till.

Ledamot av kommunfullmäyCtige
Centerpartiet

MENY
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§ 4 Dnr. KS 2012/535

Återvinning - Finansiering av grovsopor

7

Kommunstyrelsens förslag på beslut
att föreslår Kommunfullmäktige att mottagningsavgiften för grovsopshan-
teringen avskaffas för boende i Haparanda kommun

att avskaffningen av avgiften gäller från och med att beslutet från fullmäk-
tige vunnit laga kråft

Beslutsunderlag

eFörsipg - Atervinning - Finansioring av grovsopor (boslut}

Ärendebeskrivning

Alf Waara och Robert Ekholm fr'an Haparanda Teknik har lämnat in en
skrivelse samt att ett E-förslag även inkommit om grovsopor.

Skrivelse;
Avskaffande av avgift för inlämning av grovavfall i Haparanda samt eh
gemensam och samlad mottagning av samtliga återyinnings- och
avfailsfrak(ioner på eri iniämningssfäife.

Förslåget:är att man from 2013-01-01 avskaffår koniantavglften för
inltmning av grovavfall vid Haparanda Renhållnings ÅVC på
Tjädsryägen 10. Avgiften gålier för privatpersoner med
renhållningsabonnemang. och infördes år 2010 och är på 75 kr resp.
15q kr per aviämningstiitfälle beroende på mängden inlämnad
grovavfall och 6isr liksom tidigare ingå i grundavgiften i det årliga
renhåltningsaböttnemanget. Ett beslut om detta torde också positivt
påverka mängden inlämnad grovavfall.

För9laget är också att-man trom 2013-01-01 ihför en gemensam och
samlad mottagning av samtliga återvinningsr och avfalisfråktioner v'rd
Haparanda Redhållnings AVC på "fjädervägen 10, Idag sker; det även
en insamling aveisktranikskrpt, visvaror, milJtSfarligt avfall, bitbatterier,
småbatterier och järnskrot-vid Haparanda Teknik & Fastighets P+Bs
förråd på Företagsvslgen:26, ett 6aslutom en samlad.hsanilingsplats
skulle innebära: att Haparandasfnrrevånare har möjllgftet att på ett
ställe lämna samtliga förekommande avfalisfraktlodi3r. Det skalls
ookså innebära att perspnal från HTFAB kan nyttjas till andra uppdrag
Inom'b I a drift äv gatöf & vägar, trafik, belysning , VA och
packförvaltning samt att förrådsplats frigörs för andra ändamål.

I en offert fråh Håparanda Renhållning AB erbjuds en mottagning av
de ovannämnda fraktioner sam Idag lämnas på HTFA9•.s förråd. tifi sn
kostnad av 3015 OOq kr/år exkl. maros plus destruktionsavgift och
transpört av miljöfarligt avfall till Luleå. Mottwgning sker då liksom idag
året runt på torsdagarmellan k1.12:00 och 20.00. Om behov skolla
uppstå framöver }inas möjUghet att mot merkasinad öka tider och ,
dagårför mattsigningen. Den årliga kostnaden föreslås som ett tNiägg
tll4 det renhåiiningsåvtai som ftnhs tecknat med Haparanda
Renhållning AB tom 2014.12-31 med option på 1+1 år.

^^^ ^^
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E-förslag : Titel: Återvinning/Kierrätys Inskickat av Eva Nyström. Eva
Nyström har skrivit ett E-förslag om gratis inlämning av grovsopor. ^t9
personer har undertecknat förslaget,

Beslutsund®;råag:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till Alf Waara
som haft i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl; om stadsborna
lämnar själva gratis grovavfall/ grovsopor till Haparanda Renhållnings
ÅVC. Kalkylen;

a^irovsopov

Haparanda kommun Haparanda Renhållning

Personalkostnader 220000 Entreprenadkostnad
Masklnkastnader 60000

Summa 280 000

365 000

36S 000

Kostnadsökning^ med enlreprenadiösrting g5 f)00
Intäkter 2012 fbr tnlbmNne av grovsopor. Denna intilkt försvinner om avgift slopas. 131 865

Summa kostnadsökning 216 865

ttgnsekverlser fred att ändra, regiform

Haparanda kommun kan nyttJa s1n egen personal till andra uppdrag bla annaldrift ev galor &
tegar, trafik, belysning, vg ocU parkförvaltning.

AI)mbnheten får j^stelle rörinlämngnde ev alla förekgmmande avlatlsfraktioner.

DUbbäldrbete vid av{alJsjjap [eringän ftlrsvtnrier: Idag finns möJljghet lör inlämning av

nilljö{a.fJl$S.dVfåfl bt?c{e h'gs entteprenöretr oeh.på kommpgan ; arbetsaentraf.

VäfJe w,eStta ^kef p0lstlhal $ån kommUlleq ach Jiämtar mhjbferjlrt avfahrrån entreprenören.

Delfä 6rlit?t$ i;a'rl sjo{rBS:bin 61il^kbmtner` till'Gtt stiille ,^Våra fordon ä r frife tåmpade ftir

tränsjlG}t aVihlljö{aP (1gt guds;
Vf fAr.äV2n m(n9kpde ko stnad er {Ör tlllstågd .s aeh tIIlSynsavglfter

vtd s141täddeav åv®IfitförgroVSOpor kan en tilssdra finnes att tiushAhsavfall blanda In I

ptoVav. fallät: Retta^uarfttuet Inhahåvglfteri lnförtiPS_{örlnlärflnln,.g^a,vgrovavfall,

NiirSvBHten .IdföPBtts skådde Inte nidliveråddB Sänknjngavgrundavgiften . Detinnebäratt

ingen takehbJrtin^ behövenske vlQ.eri fö^pdripg avxyste)rr

De Hasta kommuner I vår omgW'ning har I srn taxa Inkluöerat 'grnvsaps avgiften (grundtaxan.

Det torde .uppfevas som 'en posltlV^förandring 'för avfallsliimndrna och tfoligen kommer
mängden Inlåmriiedavfåfl att-öka till nytta för.rollJön..

Det.är ävenu[t leii lör Haparende^ kommun alt mllJöprotilera sig db den större delen avgrov-
avfahet bllrtlll förnyelsebar energi l folio ev'fJÖfrviirrtie,

iaknfsk Verksamhet föreslår kommunstyrelsen besluta
att mottagningsavgiften fbr grovsopshanteringen slopas

Alf Waara
--- chefvaJavfall.

^D^ 6^-
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutär

9

att mottagningsavgiften för grovsopshanteringen avskaffas för boende i
Haparanda kommun.

att avskaffningen av avgiften gäller från och med att beslutet från fullmäk-
tige vunnit laga kraft.

Beslutsexpediering
Alf Waara, tekniska enheten
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§5

Ks§15
Ksau; § 297

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Att fullmäktige antar IT-policyn.

Beslutsunderlag

IT-Policy

10

eGo och samarbetet med övriga kommuner för att bli en bra eFör-
valtningskommun med förbättrad medborgarservice . En IT-policy
utgör en del av detta . Föreslagen IT-policy:

" Verksamhetsutveckling med IT som stöd för kommunens
Verksamheter

*Med policyn som stöd ska arbetet underlättas så att vi tillsammans
kan möta Haparandabornas behov. Det är nämnder och styrelser
som ansvarar för att policyn efterföljs och anpassas till den egna
verksamheten.

" IT ska medverka till att Haparanda stad blir mer attraktiv och
lättillgänglig,effektivisera verksamheten samt bidra till
kommunens utveckling.

• Medborgarna ska stå i centrum för kommunens verksamhet och
IT
ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och på så
sätt underlätta tillgången till kommunens tjänster.

• Kommunens webbplatser ska vara tillgängliga och anpassade för
målgruppernas behov och livssituation.

• Haparanda stad ska tillhandahålla IT-lösningar som underlättar för
både medborgare, företagare och kommunens verksamheter i det
dagliga arbetet."

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta IT-policyn.

^6 i ^
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§ 6 Dnr. KS 2012/541

KS§31
Au § 42

Gemensamma bestämmelser för nämnder bch styrelser

11

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att fullmäktige antar de reviderade gemensamma bestämmelserna för
nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2012-12-17, § 79, återremitterar till kommunled-
ningsförvaltningen att ändra de gemensamma bestämmelserna för nämn
derna för att kunnä möjliggöra öppna nämndssammanträdeh. Ett tillägg till
bestämmelserna föreslås för att möjliggöra öppna sammanträden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade gemensamma be
stämmelserna för nämnder och styrelser enligt bilaga.

Beslutsexpediering:
Respektive nämnd, Hämndsekreterarna

^^^
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BaslWad av Scttast uppdal

Kommunfullmäktige 2D11-OC>•2p § h2

Ansvar rör omprövning

GAOghelailtl
Tillsvidare

omprövning GSllerfbr

Kommunfullmäktige Vid behov Nämnderna

Gemensamma bestämmelser gör nämndernas arbetsformer för
Haparanda Stad

För nämnder i Haparanda Stad gäller följande gemensamma bestämmelser utöver
vad som omnämns i kommunallagen. Begreppet nämnd inbegriper även
kommunstyrelsen vad avser nedanstående bestämmelser.

Sammansättning

1§

Nämnd består av dat anlal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige beslutar.
om. Sedan val av nämnd skett utser kommunfullmäktige bland nämndens ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kammunalräd. Kommunalrådet skall
ägna hala sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Sammanträden

2§

Nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde skall hållas också om minst en tredjadel av nämndens ledamöter begär :j
det allor ordföranden anser atk det behövs.

jl^ätn'^td^Cn^ har möjlighet alt hälla öppna sammanträden om de sä heslu4nr.

3§

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden.

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast två dagar före
sammanträdesdagen.

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistarrskall bifogas
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat satt.

^'°^^'



Gemensamma bestämmelser för n3mnder och styrelser i Haparanda Stad

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till.
åldern äldsta ledamoten göra detta.

.Ersättarnas tjänstgöring

4§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättare väljs pröportionellt skall ersättare tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företrade oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in Istället fören
ersättare som kommer längre ner ordbingen.

Icke tjänstgörande ledamot som närvarar vid sammanträdet har ratk att yttra sig samt
rätt ett få sin mening antecknad i protokollet.

5§

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund>
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat -'
styrkebalansen metlån partierna.

6§

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid kommunkansliet som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur
att tjänstgöra och som inte redah kallats in.

^^ ^^,



ensamma bestämmelser för nämnder och styrelser i Haparanda Slatl

Ordförandens roll

7§

Del. åligger nämndens ordförande att

a närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens förvaltning

o med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor

a representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande har ett ansvar för att följa frågor av betydelse för hela ,
kommunens utveckling och ekonomiska intressen.

8§

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som
fullmäktige inrattar. Ordförande får därvid delta i överläggningarna men inte i beslutart.
Närvärorätten gäller inte ärenden sam rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Ersättare tör ordtbranden

9§

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens
uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för `. .
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Justering av protokoll

10§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Namndan kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

^5 v ^
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11 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten görä det skriftligt Molivenngen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning

12§

Delgivning med nämnden sker med nämndens ordförande, berörd fövaltningschet
eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

13§

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas
av ordforanden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av
kommunchef , berörd förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

Nämndernas utskott och beredningar

14§

Ennämnd får utse det antal utskott och beredningar den finner lämpligt. Om en nämnd
utser utskott eller beredningar gäller bestämmelserna enligt 15-18 §§ nedan. Vad som
nedan föreskrivs för utskott gäller också för nämndberedningar.

15§

Nämnden bestammer antalet ledamöter och personliga ersättare i sina utskott och
utskottens arbetsuppgifter.

16§

Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser alt det behövs eller när minst hälften av utskottets
ledamöter begär det

Utskott får handlägga ärenden endast om mer än halften av ledamöterna är
närvarande.

4
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Gemensamma beslSmmelser för närunder ech styrelser i Haparanda Stad

17§

Ersättare skall närvara vid utskottssammanträde endast om ordinarie ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av nämnden bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten skall fyllnadsval snarast förrättas.

18§

Ifråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll
och justering samt reservation över beslut i utskott och beredningar gäller vad som är ,
föreskrivet om nämnderna.

Beträffande sådana ärenden i vilka ulskoit fattar beslut med stöd av delegation från
nämnd skall tillkärinagivande omverkställd justering ske i den ordning som gäller för
nämnden.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta detaljplan Tornet 5 och 6.

Beslutsunderlag
Enligt Bilaga.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
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Handlingar

Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning (inkl. genomförandefrågor)
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutl åtande

Planens syfte är att möjliggöra att bostäder kan byggas i vattentornet. Gällande detaljplan, Tor-
net och Eden från 1971, anger markanvändning: Allmänt ändamål. För att ändra till bostäder
krävs det att en ny detaljplan upprättas. Ändringen av planen ska i första hand skapa förutsätt-
ningartill ändring av stadsplan för kvarteren Tornet. Planen ska också säkerställa: infarter och
utfarter till befintliga lokalgator, kopplingar till gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar.

Planen belysa gestaltningsfrågorna noggrant då vattentornet är en kulturhistorisk byggnad, ett
landmärke och en symbol för staden. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av
kvalitativt boende i Haparanda centrum. För att möjliggöra byggandet behöver en ny detaljplan
upprättas.

^Äv^1^C3E^IH^ ^Kt^IG NIN.G^^ ^ÄLtC^N;

Mark- och vattenområden skall användas för ändamål som är mest lämpade med hänsyn till be-
skaffenhet och läge samt föreliggande behov. För planområdet föreslås en utveckling av verk-
samheter som stärker den befintliga tätortens utbud vilket medfdr en från allmän synpunkt god
hushållning. Exploateringen är en natw•lig fdrtätning och utveckling av den befintliga tätorten
och Haparanda centrum.

Valet av lokalisering av verksamheten är fdr:
- Dess centrala läge.
- Att utveckla befintlig byggnad till mer förädlad användning än dess nuvarande användning
som hetvattencentral.
-Områdets kopplingar till samhällsservice och infrastruktur är också av vikt.

Inga miljökvalitetsnormerkommer att överskridas när planen är genomförd . Planens genomfö-
rande anses därför förenligt med MB 3-5 kap.



Planområdet ligger i centrala Haparanda stad intill torget och utgörs av befintlig byggnad i form
av det gamla vattentornet från år 1917 och kringliggande mark. Vattentornet och dess funktion
hade vid sin tillkomst en avgörande betydelse för stadens fortsatta utveckling och välfärd. Innan
byggnationen av vattentornet kom tillstånd hade VA-frågan debatterats i många år. Redan 1888
gjordes en utredning om en komplett avloppsanlägg-
ning för staden.

Följderna av det första världskriget var omfattande
för Haparanda stad. Bland annat var de sanitära för-
hållandenaundermåliga. Epidemier härjade och till-
gången till drickbart vatten var så gott som obefintlig.

Allmänna Ingenjörsbyrån inledde våren 1916 grund-
vattenundersökningar och provpumpningar. En vat-
tentäkt iVuono visade sig ha god kvalitet. Den blev
vattenledningens källa under de följande decennierna.
Byrän blev också entreprenör för hela projektet som
inleddes 1917.

Från pumphuset i Vuono grävdes tryckledningen till vattentornet genom berg, moras och bäck-
ar. Projektet var det största som den lilla staden gett sig in i. Arbetet mötte ständiga missräk-
ningar såsom leveransstoppar och prishöjningar. Krigsinflation och den 4.5 km långa grävning-
en satte staden på prov. En ytterligare komplikation blev arbetskonflikten ijuli ] 918.

Till byggnationen åtgick 195 000 tegel och tornets totalhöjd från marknivå till tornspiran blev
46,7 m. Vattentornet är för omvärlden det synliga beviset på detta påkostade och för staden
nödvändiga projekt.
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Området avgränsas av Köpmansgatan i söder, västra Esplanaden i väst, Packhusgatan i norr och
Stationsgatan i öst. Planområdet ligger cenh•alt placerat öch utgörs idag av skola med tillhörande
skolgård.

Planotm•ådeb omfattar ca 0,5 hektar.

Marken som omfattas av detaljplanen ägs av Haparanda kommun..

_ ^ ^;^ ..x ^^..^..^=
Översiktliga planer

För området gäller översiktsplan Haparanda stad 2005, antagen av kommunfullmäktige 2006-
06-19. Fördjupningen för centralorten redovisar området som centrumområde med bostäder,
handel och service m.m. Ändringen av planen påverkar inte rådande fdrhållanden och bedöms
därigenom vara förenlig med översiktsplanen. Översiktsplanen anger att området är av riksin-
tresse för friluftsliv och naturvård.

Vattentornet finns med i bevarandeplanen som är fogad till Haparandas översiktsplan. Vatten-
tornet är som enskild byggnad värd att bevara. Haparandas stads rutnätstruktur med dess relativt
låga sammanhållna bebyggelse samt den centrala torgmiljön är tongivande för Haparandas iden-
titet. Stadens utveckling har präglats av en relativt långsam tillväxt där arkitekturinfluenser från
såväl öst som söderifrån kan ses. Eftersom rutnätsstaden är en del av Haparandas identitet bör
denna struktur bevaras, man bör således inte tillåta planändringar där rutnätet förvanskas såsom
hopslagning eller avskärning av kvarter.

Detaljplaner
Gällande detaljplan, Tornet och Eden från 1971, anger markanvändning: Allmänt ändamål.
Planen vann laga kraft den 21 december år 1970. Planen anger en separat byggnadsrätt med en
byggnadshöjd som är lika stor som tornets nuvarande höjd, det vill säga en byggnadshöjd om 47
meter.
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Behovsbedömning
Utifrån den så kallade MKB-förordningen har en behovsbedömning gjorts huruvida genomfö-
randet av planfdrändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ändringen av planen
överskrider inte miljökvalitetsnormerna. Den påverkar heller inte skyddad natur. Den påverkar
inte kulturarvet på ett betydande negativt sätt. En miljöbedömning med tillhörande MKB behö-
ver därför inte upprättas.

Enligt behovsbedömningen ska stadsbild, trafik, ändrade trafikflöden och trafiksäkerhet be-
handlas iplanbeskrivningen.

Dessa frågor samt eventuella konsekvenser av detaljplanens genomförande redovisas under ru-
brikerna "Förutsättningar och förändringar" samt "Konsekvenser".

Samråd om behovsbedömningen har skett med länsstyrelsen 2011-04-15. Länsstyrelsen delar
kommunens uppfattning att planens genomförande inte kan antas medföra betydande milj öpå-
verkan och att en miljöbedömning inte behöver upprättas.

Kommunala beslut
Det finns idag inga kommunala beslut tagna. Det gamla vattentornet har för avsikt att bevaras på
grund utav sitt egenvärde. För att beakta plan- och bygglagens varsamhetskrav har bestämmel-
ser om hur hänsyn ska tas till vattentornets karaktärsdrag och hur värdena ska tas till vara lagts
till planbestämmelserna

Riksintressen
Haparanda befintliga tätort med stadsrättigheter från år 1842 påverkas idag av Följande riksin-
tressen:
- Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.
- Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2

§§•
-Riksintresse Torne älv, naturvård och kulturvård, Miljöbalken 4:1,6 §§.
-Riksintresse Torne älv, naturv$rd och friluftsliv, Miljöbalken 3:6.
- Riksintresse Torne älv, vattenkraft får inte utföras Miljöbalken 4:6.
- Riksintresse för kommunikationer Haparandabanan, Miljöbalken 3:8.
- Riksintresse för kommunikationer väg E4, Miljöbalken 3:8.
- Riksintresse för kommunikationer väg 99, Miljöbalken 3:8. ,

Enligt Miljöbalken 4:1:2 är bestämmelserna om riksintressen i Miljöbalken 4:2-6 inte hinder för
utveckling av befintliga tätorter.

Riksintressen inom Haparanda tätort och kommunens bedömning av konsekvenser för dessa:

- Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.
Riksintresset omfattar hela kusten med nuvarande väg E4 som "gräns i norr".

Planområdet ligger mitt i centrala Haparanda i den befintliga tätorten och är väl avskilt
från kusten av gamla väg E4 (nuvarande Köpmansgatan) samt bebyggd och ianspråkta-
gen miljö.

6 (21)
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Marken är ianspråktagen för bebyggelse och kommunen bedömer att detaljplanen ej
kommer att medföra negativ påverkan på riksintresset .

- Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten ) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§,
Riksintresset omfattar hela kusten med nuvarande väg E4 som gräns i norr.

Planområdet ligger mitt i centrala Haparanda i den befintliga tätorten och är väl avskilt
från kusten av gamla väg E4 (nuvarande Köpmansgatan) samt bebyggd och ianspråkta-
gen miljö. .

Marken är ianspråktagen för bebyggelse och kommunen bedömer att detaljplanen ej
kommer att medföra negativ påverkan på riksintresset .

- Riksintresse Torne älv, naturvård och kulturvård, Miljöbalken 4:1,6 §§.
Riksintresset omfattar hela Torneälvens huvudflöde. Planområdet ligger så långt ifrån
riksintresset att någon påverkan inte kan väntas.

- Riksintresse Torne älv, naturvård och friluftsliv, Miljöbalken 3:6.
Riksintresset omfattar hela Torneälvens huvudflöde. Planområdet ligger så långt ifrån
riksintresset att någon påverkan inte kan väntas.

- Riksintresse Torne älv, vattenkraft får inte utföras Miljöbalken 4:6.
Riksintresset omfattar hela Torneälven. Detaljplanens genomförande påverkar inte riks-
intresset.

- Riksintresse för kommunikationer Haparandabanan, Miljöbalken 3:8.
Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas.

- Riksintresse för kommunikationer väg E4, Miljöbalken 3:8.
Riksintresset omfattar hela nuvarande väg E4. Vägen ligger inom ett säkerställt vägom-
råde som sträcker sig ca: 57 meter från vägmitt. Planområdet ligger så lång[ ifrån riksin-
tresset att någon påverkan inte kan väntas.

- Riksintresse för kommunikationer väg 99, Miljöbalken 3:8.
Riksintresset omfattar hela väg 99. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att nå-
gon påverkan inte kan väntas.

Kommunen bedömer sammantaget att planen inte påverkar riksintressena negativt och att ex-
ploateringen är utveckling av befintlig tätost enligt miljöbalken 4:1,2.

Natura 2000 och tillstånd enligt miljöbalken 7:28
Kommunen bedömer att planen inte luäver tillstånd enlig[ 7 kap 28a § miljöbalken då inget Na-
tura 2000 område påverkas av detaljplanens genomförande.

Miljömål och miljökvalitetsnormer
Miljömål och målsättningar finns på olika nivåer, från nationell viaregional till lokal nivå. De
utgör grunden vid den samlade bedömningen om detaljplanens genomförande med- eller mot-
verkar till målens uppfyllelse.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

2 Frisk luft Berörs. Planen innebär en förtätning av befintlig tätort vilket gynnar.
förutsättningarna för kollektivtrafik. Måttligt positiv påverkan på miljö-



målet.

15 God bebyggd miljö

S'^41^,`I^? `t,)^äj

Berörs. Planen innebär en förtätning av befintlig tätort, den planerade
bebyggelsen skall följa regler och mål uppsatta för att bibehålla god
bebyggd mill6.

z^SJ^s ' ,^

Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för halter av olika ämnen i utomhusluft (SFS
2001:527) samt För vattenkvalitet ifisk- och musselvatten. (SFS 2001:554). Denna detaljplan
medför inte att några gällande miljökvalitetsnormer åsidosätts.

Skyddad natur
Inga övriga skyddade områden som naturreservat eller nationalparker förekommer i planområ-
det. Stat, kommun, förening eller enskild har ej föreslagit området för skydd.

8 (21)
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Skyddad kultur , byggnader , tornlämningar
Fasta fornlämningar är skyddade enligC kulturminneslagen. Inom området finns inga kända fom-
]ämningar eller skyddade byggnader.

Landskapsbildsskydd
Inom kommunen finns områden som beslutats för Landskapsbildsskydd av Länsstyrelsen enligt
NVL 19 § med särskilda beslut och kattor. Inget Landskapsbildsskydd finns inom planområdet.

Strandskydd , generellt och utökat
Planområdet ligger ca 500 meter från närmaste vattendrag (Torne Älv) och ca 2300 meter från
Bottenvikskusten. Strandskyddet berörs ej.

^bRUTåÄTTNII^G^; p^INCåÅ

Mark, markförhållanden , geoteknik och markarbeten

Nuvarande markanvändning/natur
Marken består i dagsläget av ianspråktagen mark: bebyggd tomt samt parkering och underjor-
diska konstruktioner, bergrum.

Området förändras genom att dagens allmänna användning för hetvattencentra] och allmänna
parkeringar ändras till privat bostadsområde..

Gentekniska undersökningar som redovisar vilka grundläggningsmetoder som ska tillämpas ska
utföras i de områden där byggnader ska uppföras. Grundläggningsmetoden ska godkännas i
samband med bygglovet.

Grundvatten, ytvatten , dagvatten , skyddade vattentäkter
Inga allmänna grundvattentäkter finns i anslutning till planområdet. Dagvatten från området
omhändertas i kommunala dagvattenledningar. Inga förändringar av grundvattennivån kommer
att uppstå vare sig under byggtiden eller därefrer. Grundvattennivån kommer att vara oförändrad
då projektet är avslutat.

Bebyggelseområden , befintlig och planerad ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet är det gamla vattentornet. Kvarteret Tornet och angrän-
sande kvarteret Eden är lågt exploaterade och består till stor del av hårdgjorda ytor. Den fastig-
het som vattentornet står på upplevs som ett industriområde. Stadens rutnätsmönster upplevs
otydligt i dessa kvarter då byggnaderna är indragna från fastighetsgränsen. -Det finns heller ing-
en avgränsande växtlighet så som träd planterade i fastighetsgränsen mot gatan som förstärker
rutnätsmönstret.

Det gamla vattentornet har för avsikt att bevaras på grund utav sitt egenvärde . För att beakta
plan- och bygglagens varsamhetskrav har bestämmelser om hur hänsyn ska tas till vattentornets
karaktärsdrag och hur värdena ska tas till vara lagts till planbestämmelserna . Dessa varsamhets-
bestämmelser preciserar de generella kraven som alltid gäller:

- Inga balkongerfår hängas ut från fasadlivet
- Nya fönster och fönstersättningen ska utformas så de ansluter till tornets arkitektur

samtförstärker tornets vertikalhet
- Kransen av cirkelrunda fönster skall bevaras
- Yalvbågsmotivet rned fönster skall bevaras

9 (2])
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^,,.^:---- Valvbågsmotivet med fönster

^j._-^--- Kransen med cirkelrunda fönster

Utöver varsamhetsbestämmelserna har även en skyddsbestämmelse lagts till:
- Byggnaden får ej rivas

Med planbestämmelserenligt ovan bedöms vattentornets karaktärsdrag skyddat enligt plan- och
bygglagen.

Ny bebyggelse och åtgärder
Det befintliga vattentornet bibehålles och byggs om invändigt till bostäder. Utvändiga ändringar
på vattentornet kommer att krävas i form av brandskyddsåtgärder etc. Nya fönsteröppningar är
nödvändiga för funktionen och kommer att göras med så liten påverkan som möjligt på tegel-
väggarna, se skissförslag på mista sida.

En tillbyggnad uppförs i anslutning till tornet med bostäder och hisschakt/angöring. Tillbyggna-
den utgår ifrån en kontrastverkan mellan nytt och gammalt. Utformningen av det nya tornet ska
lyfta fram vattentornets massiva hantverksmässiga tyngd och materialkänsla. Det befintliga tor-
nets ornamentering och rustika tegelmurar framhävs av det nya tornets släta, industriella uttryck.
Det nya tornet ska upplevas lätt, smalt och spänstigt. Stor vikt har lagts vid att göra fotavtrycket
så litet som möjligt och ändå uppnå funktionella lägenheter enligt dagens krav påboende. Fa-
sadindelningen har utformats fdr att förstärka det vertikala uttrycket. De två tornen kommer att
upplevas som två separata volymer endast sammanfogade av en tunn transparent länk.

Tillkommande bebyggelse i form av fristående byggnad för garage/förråd får uppföras norr om
tornet och avgränsande markparkeringar far göras mot vägen för att förstärka rutnätsmönstret.

Det finns god tillgänglighet till kommersiell service i Haparanda/Torneå centrum.

10 (21)
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Skissförslag och situationsplan

Illustration av hur byggnaderna kan se ut - vy från Köpmansgatan.

Situationsplan

11 (21) ^ l
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SY6 FASAD

NORRFASAD

Fasadskisser

BST FASAD

VAST FASAD
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Stadsbild
Haparandas stadsbild har förändrats mycket de senaste åren, framförallt har staden expanderat
mot Torneå. Många nya byggnader har uppförts då stora köpcentrum har vuxit fram.

Ett uppförande av tillbyggnaden vid tornet innebär ett nytt framträdande element i Haparandas
stadsbild. Se även avsnitt "Konsekvenser".

Trafik

Lokalgator
Området nås lätt från stadens lokalgator via Köpmansgatan. I gällande plan är Repslagaregatan
planlågd som kvartersmark. En del av Repslagaregatan föreslås åter bli lokalgata för att säker-
ställåtillträde till fastigheten. Utfartsförbud från kvartersmark reglerar in- och utfarterna mot
Köpmansgatan.

Inga nya anslutningar till nationellt vägnät behövs och heller inga nya genomfartsgator.

Ändrade trafikflöden
Den nuvarande användningen av tornet genererar ett lågt trafikflöde. Boende genererar ett rela-
tivt lågt flöde som är jämnt fördelat över veckodagarna. Störst är trafikflödet under vardagar,
framförallt under morgon och eftermiddagar.

Ingen störning av trafikflödena väntas.

Trafiksäkerhet
Utfart från fastigheten ska ske via Repslagaregatan till Köpmansgatan. Köpmansgatan är en av
de mer trafikerade gatorna i Haparanda stad och har kapacitet för större trafikmängd än den som
trafikerar gatan i nuläget.

I gällande plan är lokalgatan ersatt med kvartersmark och Repslagaregatan är avstängd för
genomfartsh•afik. Utfart ska ej ske via Repslagaregatan till Packhusgatan.

Parkeringen för boende placeras i norra delen av fastigheten. Parkeringen ligger i nuläget i an-
slutning till infarten från Köpmansgatan. Den ändrade placeringen medför att körvägen från
Köpmansgatan till parkeringsplatserna förlängs med ca 30 meter in efter Repslagaregatan.

Parkering
Parkering för verksamhetens behov löses på den egna fastigheten och redovisas på plankarta.

Haparanda kommuns parkeringsnorm ligger till grund för antalet parkeringsplatser inom fastig-
heten. Pör bostäder beräknas 1 parkeringsplats per lägenhet. Utöver det tillkommer några be-
söksparkeringar. Iskisserna finns 18 platser redovisade, varav två är handikappanpassade.

Gång- och cykeltrafik
Planområdet ska kopplas till Haparanda/Torneås gång- och cykelnät, se karta på nästa sida.

13 (21)
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Översikt gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet.

Kollektivtrafik
Området har god tillgång till Haparanda/Torneås lokaltrafik och länstrafikens regionala kollek-
tivtrafik med hållplatser i direkt närhet till planområdet.

Störningar från trafik
Planområdet ligger inte i närheten av bullerstörda områden eller på annat sätt belastade områden
och inga störningar väntas.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Fastigheten ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

EI
På fastigheten finns i nuläget en transformatorstation och en 3G mast.

Hälsa

Buller
Planområdet ligger inte i närheten av bullrande verksamheter och inga störningar väntas.

Radon
Radonförekomst hör samman med jordarter och berggrund. Vissa typer av graniter och pegmati-
ter, alunskiffer och grusåsar är högriskområden. Moränmarker klassas som normalradonmark
och t.ex. kalksten, sandsten och lera utgör lågradomnark. Planområdet ligger inom normalrisk-
område fdr markradon.

Planen medför inga konsekvenser avseende risker för exponering för radon. Byggnaderna behö-
ver inte uppföras varken radonsäkert eller radonskyddat.

Rekreation, Sport, Friluftsliv, Lek
Närheten till Torneälvs strandområde i centrala Haparanda, Stadsviken, Riekkola, Älvdalen,
Kusten och Skärgården erbjuder stora möjligheter till rekreation.

14 (21)
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Friytor

Lek och rekreation
Plats för friytör såsom ]ekplats, grill- och uteplats finns inom fastigheten.

Risker och säkerhet

Räddningsfordon/Utryckningsfordon
Tillgängligheten för räddningsfordon samt utryckningsfordon är fortsatt god med planens ge-
nomförande.

Farligt gods
Transporter med fm•ligt gods på väg sker på väg E4 ca 500 meter från de områden inom planen
där människor vistas stadigvarande och inga konsekvenser väntas. Transporter av farligt gods på
järnväg, Haparandabanan, är ca 850 meter från planeråt område och inga konsekvenser väntas.

Översvämningsfrågor och skredrisker
De delar av fastigheten som fdreslås fdr ny bebyggelse ligger mer än 6 meter över havet och
Kommunen bedömer att det inte förekommer risker för översvämning eller skred inom området.

Förorenad mark
Ingen förorenad mark är känd inom planområdet.

Miljökonsekvenser
Kommunen bedömer att inga betydande negativa konsekvenser fdr mi]jön framkommer vid de-
taljplånens genomförande.

Administrativa och ekonomiska frågor

Kommunen är huvudman fdr planområdet.
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Planens påverkan på stadens rutnåtstruktur
Planområdet ligger centralt i Haparandas rutnätsstad. Planen innebär inte någon förändring av
gatornas struktur i kvarteret. En rutnätsUnk[m' blir extra tydlig då byggnaderna är placerade med
]ångsidan i liv med gatan. Karaktären blir då ett rutnät med tydliga kvarter och gaturum där be-
byggelsen utgör väggar. Även växtlighet, framförallt högre buskar och träd placerade i fastig-
hetsgräns mot gata förstärker rutnätsstruktureu. Den vegetation som i dagsläget finns mot Köp-
mansgatan kan komma att avlägsnas under anläggningstiden. Ny vegetation i form avträd, häck
eller buskage bör uppföras längs Köpmansgatan för att förstärka rutnätet och gaturummet.

I kvarteret Tornet är det endast byggnaderna mot Stationsgatan som står i liv med gatan, dvs.
byggnaderna i kvarterets östra del. Vattentornet är placerat ca 20 meter in på fastigheten, mot
Repslagaregatan och kvarteret Eden. Det finns två idrottsplaner norr om tornet som nyttjas av
skolan. I övrigt finns det inga fler byggnader i kvarteret.

Skolbyggnaden i kvarteret Eden är även den placerad ett antal meter in på fastigheten, men inte
i liv med törnet. Mellan tornet och skolan går Repslagaregatan sam är avstängd för genomfarts-
trafik. Kvarteret Tornet och Eden har i nuläget låg exploateringsgrad och upplevs väldigt lufti-
ga, mycket på grund av de stora håtdgjorda ytorna som utgör skolgård, grusplaner och parker-
ing. Den fastighet som vattentornet står på upplevs som ett industriområde.

I nuläget är de båda kvarteren sammanslagna, något som kommunen anser är viktigt att undvika
för att behålla den ursprungliga rutnätstrukturen. Ett genomförande av planen innebär att en del
av Repslagaregatan åter blir lokalgata. Rutnätstrukturen blir tydligare då exploateringsgraden på
fastigheterna ökar och andelen hårdgjord markyta minskar till förmån för träd eller buskar.

Vy över Kv Eden och Kv Tornet med Repslagaregatan inritten

Konsekvenser
Detaljplanen kommer inte att påverka stadens rutnätstruktur negativt. En tillbyggnad samt even-
tuellt uthus och carport ökar exploateringsgraden. Marken kommer att iordningställas med träd
och planteringar för att passa deu nya användningen vilket medför att den hårdgjorda ytan
minskar. När träden etablerat sig bildas "väggar" som förstärker rutnätstrukturen, fdrutsatt att
dessa planteras längs fastighetsgränsen mot gatan.

Planens påverkan på den kulturhistoriska miljön.
Torget i Haparanda är en historisk central samlingsplats. Tornet med sin karakteristiska profil
och sitt läge byggdes i nära anslutning till stadens historiska centrum, ett centrum för ledning,
utveckling och utbildning för hela Tornedalen. Torget i sig är fortfarande en stark platsbildning
och centrum för ledning, utveckling och utbildning.

Den omringande bebyggelsen utgör torgrummets väggar. De dominerande och mest karaktärs-
kapande byggnaderna vid Torget är Stadshotellet (uppförd 1900) och Minerva (uppförd 1916).
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HAPARANDA STAD

Kommunfullmäktige 2013-03-11

Dnr. KS 2013/13.44

Medborgarförslag (nytt)

13

Nytt medborgarförslag från Sirkka och Mauri Kandelin, Sirkka
Karlsson, Evald Liikamaa -Haparanda kommun tillhandhåller
en Hjärtstartare i samtliga byar

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutår att skicka förslaget för beredning och besva-
rande till Kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering:
Landsbygdutvecklare Monica-Perdal Täikkö
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HAPARANDA STAD

Kommunfullmäktige 2013-03-11

§ 9 Dnr . KS 2013/16.00

14

Medborgarförslag (nytt)

Nytt Medborgarförslag Gun Wilen -inga raketer i Haparanda
stad

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skicka förslaget för beredning och besva-
rande till kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering:
Gatuchef: Robert Ekholm



HAPARANDA STAD

Kommunfullmäktige 2013-03-11

§ 10 Dnr. KS 2011/507

KS § 27

Konkurrenspräglad dialog - Den gränslösa staden

Kommunstyrelsens förslag på beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

15

att anta anbudet från anbudsgivare 2 till en maxhyra per år för Gymnasie-
skola 8 266 800 SEK, Multibyggnad 8 870 000 SEK, Lokalvård skola
541 800 SEK, Lokalvård arena 1 100 000 SEK, det vill säga totalt
18 778 600 SEK per år

att föreslå Kommunfullmäktige att delegera till Kommunstyrelsen att vida-
reförhandla om Hyresavtalen

att förtydliga momsfrågan

C och M meddelar att man återkommer med sitt ställningstagande vid
fullmäktige.

Beslutsunderlag
• Bilaga: Upphandlings PM -Tjänsteskrivelse Tilldelningsbeslut Konkur-

renspräglad dialog
• Bilaga: genomgång av formella krav
• Övriga dokument: Dnr. KS 2011/507

Förvaltningschef Sven Forsberg och fritidschef Allan Fjellvind föredrar
kring ekonomin inför beslutet. Ekonomen/Controller Jarkko Jaako redogör
för momsfrågan. Chef för tillväxtenheten Susanne Wallin föredrar om Ha-
paranda och Tornlos utveckling och potential som handelstäder. Kom-

- munchef Nadja Lukin svarar på frågor om skall-krav från ledamot Torn-
berg (C) och sekretess från ledamot Kerttu (C).

Efter att tjänstemännen redovisat sitt förklarar ordföranden den politiska
debatten påbörjad och att ordet är fritt.

Ledamot Simu (S) redogör för Socialdemokraternas synpunkter i ärendet.

Ledamot Rönnqvist (M) redogör för Moderaternas synpunkter i ärendet
och yrkar bifall i första hand till Moderaternas, Centerpartiets och Kristde-
mokraternas förslag på återremiss av ärendet (nedan och i bilaga) och i
andra hand att man stoppar och avslutar hela upphandlingsprocessen
(nedan döpt till Alliansens förslag).

UW
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Ledam Kerttu (C) redogör för Centerpartiets synpunkter i ärendet och
yrkar bifall till Alliansens förslag.

Ledamot Hyötylä (V) redogör för Vänsterpartiets synpunkter i ärendet och
yrkar bifall till förslaget som S-gruppen kommer att lämna.

Ledamot Piippo (KD) redogör för Kristdemokraternas synpunkter i ärendet
och yrkar bifall till Alliansens förslag.

Därefter ajournerar sig fullmäktige fören paus. Efter pausen genomförs
upprop och överläggningarna fortsätter.

Ledamot Tornberg (C) deltar i överläggningarna och yrkar bifall till Alli-
ansens förslag.

Ledamot Karkiainen deltar i överläggningarna (S) och redogör för S-
gruppens förslag till utformning av ett tilldelningsbeslut enligt nedan och
bilaga.

Ledamot Bolmgren (S) deltar i överläggningarna och yrkar bifall
till S-gruppens förslag.

Förslag på beslut på mötet

^5 { ^^

• Alliansens förslag (M, C, KD) på återremiss:
Vi föreslår återremiss av ovanstående ärende på grund av att ärendet
kräver en fördjupad analys av könsekvenser kring detaljer i såväl hy-
resavtal eventuella kontrakt med anbudsgivaren.

Vidare behöver konsekvenserna för den kommunala verksamheten
analyseras djupare. Vilka lokaler ska stängas? Vilka verksamheter be-
hövereffektiviseras? Vilka motgarantier behöver ställas från kommu-
nens sida?

• Alliansens förslag (M, C, KD) om återremissen inte går igenom:
avslag på hela upphandlingsprocessen.

• S-gruppens förslag med bifall av V-gruppen (nedan döpt till S-gruppens
och V-gruppens förslag):

Förslag på tilldelningsbeslut
Kommunfullmäktige beslutar att som ekonomiskt mest fördelaktigt utse
anbudet från anbudsgivare 2, Avalanche Capital, med maxbelopp om 8
266 800 kronor för hyra av gymnasieskolan och maxbelopp 8 870 000
kronor (utan namn)/9 870 000 kronor (med namn) för hyra av multi-
byggnad, under förutsättning att enighet om hyresvillkor uppnås.

Då parterna kommit överens i angivna frågeställningarna avser kommu-
nen att tecknaavtal. r
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Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till kommunstyrelsen att
utreda påpekanden från egen och extern expertis och bedöma behovet
av optioner och därefter fatta beslut i frågan.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till kommunstyrelsen att
förhandla om hyresvillkor och därefter, under förutsättning att ovan
nämnda villkor uppfylls, teckna hyresavtal för hyra av gymnasieskolan
och hyra av multibyggnad.

För att inga missförstånd ska uppkomma vill kommunen alltså påpeka
att detta beslut inte är en accept enligt avtalslagen.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att förkasta anbudsgivare 1's an-
bud:

Till beslutet skall bifogas Upphandlings PM och genomgång av formella
krav.

Beslutsgång

Efter att ordförande förklarat överläggningarna avslutade meddelar han att
det finns ett förslag från Kommunstyrelsen, ett förslag från S-gruppen och
V-gruppen, ett förslag på återremiss från Alliansen och om återmissen inte
går igenom Alliansens förslag på avslag på hela upphandlingsprocessen.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: att först pröva Allin-
sens förslag på återmiss, därefter S-gruppens och V-gruppens förslag mot
Kommunstyrelsens förslag och sist Alliansens avslagsförslag.

Ordföranden börjar med att ställa frågan om Kommunfullmäktige beslutar
att avgöra frågan vid sittande sammanträde eller återremittera ärendet.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid
sittande sammanträde.

Därefter ställer ordförande frågan om Kommunfullmäktige beslutar enligt
S-gruppens och V-gruppens förslag eller enligt Kommunstyrelsens förslag.
Ördförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt S-gruppens och
V-gruppens förslag.

Sist ställer ordförande frågan om Kommunfullmäktige beslutar enligt S-
och V-gruppens förslag eller Alliansens avslagsförslag. Ordförande finner
att Kommunfullmäktige beslutar enligt S-gruppens och V-gruppens för-
slag.

Votering begärs och verkställs enligt öppen omröstning.
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Ordförande läser uppföljande voteringsproposition som godkänns av
kommunfullmäktige: Ja-röst för S-gruppens och V-gruppens förslag och
Nej-röst för Alliansens avslagsförslag.

Voteringen utfaller med 24 Ja-röster och 11 Nej-röster.

De som lagt sin röst för Ja är ledamöterna:
Simu, Härkönen, Karkiainen, Haara, Hyötylä, Innala, Slagner, Ellasson,
Bolmgren, Johannessen, Lehto, Franzen, Harila, Häggström, Preiman,
Guldhag, Öhman, Paldanius, Grönberg, Sandlund, Vuolo, Pesula, Rosen-
dahl och Kenttä.

De som lagt sin röst för Nej är ledamöterna:
Karlsson, Tornberg, Rönnqvist, Kvist, Löfgren-Kitti, Kerttu, Lindgren, Lil-
jergren, Piippo, Bucht och Karlånder.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta S- och V-gruppens förslag.

Beslutsexpediering
Anbudsgivarna

^^



Kristdemokraterna

Ang. konkurrenspräglad dialog - Den gränslösa staden

Vi föreslår återremiss av ovanstående ärende på grund av att ärendet kräver
en fördjupad analys av konsekvenser kring detaljer i såväl hyresavtal som
eventuella kontrakt med anbudsgivaren.

Vidare behöver konsekvenserna för den kommunala verksamheten
analyserås djupare . Vilka lokaler skall stängas? Vilka verksamheter behöver
effektiviseras?
Vilka motgarantier behöver ställas från kommunens sida?

^^J1"^t^
Perarne Kerttu

Gruppledare Moderaterna

Uno Piippo

Gruppledare`/Kristdemokraterna

Gruppledare Centern



S-gruppens förslag till tilldelningsbeslut , 2013-03-11

Här kommer ett förslag på utformning av

Förslag på 7illdelningsbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ekonomiskt mest fördelaktigt utse anbudet från anbudsgivare

2, Avalanche Capital, med maxbelopp om 8 266 800 kronor för hyra av gymnasieskolan och

maxbelopp 8 870 000 kronor (utan namn)/9 870 000 kronor (med namn) för hyra av multibyggnad,

under förutsättning att enighet om hyresvillkor uppnås. Då parterna kommit överens i angivna

frågeställningarna avser kommunen att teckna avtal

Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till kommunstyrelsen att utreda påpekanden från
egen och extern expertis och bedöma behovet av optioner och därefter fatta beslut i frågan.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till kommunstyrelsen att förhandla om hyresvillkor
och därefter, under förutsättning att ovan nämnda villkor uppfylls, teckna hyresavtal för hyra av

gymnasieskolan och hyra av multibyggnad.

För att inga missförstånd ska uppkomma vill kommunen alltså påpeka att detta beslut inte är en

accept enligt avtalslagen.

^DnnM,inn^^^v^ k-^-,^o^. b^Sl^..(-r^

/(^
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Kornmunledningsförva6tningen Datum Diarienummer
0922-150 00 2013-03-04 KS 2019/507

iilid^lningsbeslaat ^ ^sirr^uprens^^äglad dial®g

Bakgrund
Denna rapport redovisar handläggningen av upphandlingen Konkurrenspräglad dialog
avseende Gymnasieskola och Arena enligt Kommunfullmäktigebeslutet den 2011-12-19 K^
§78 KS 2011/507 prövningen av anbuden bch utvärderingen av de anbud som visat sig
uppfylla ställda krav. Redovisningen avslutås med förslag till tilldelningsbeslut.

Lagen om offentlig upphandling
Upphandlingen har genomförts som en konkurrenspräglad dialog enligt kap 4 Lagen om
offentlig upphandling.

Annonsering
Annonsering av upphandlingen har skett i Allmänt tillgänglig databas Opic och TED/EUT
samt Allego databas (Ajour} den 2012-02-07 samt i dagstidningen DN. Intresseanmälan
skulle vara oss tillhanda senast den 2012,03-19.

Inkomna intresseanmälningar
Huvudregeln är att försändelser med anbud skall öppnas samtidigt och så snart som möjligt.
Intresseanmälningarna öppnades vid förrättningen den 2012-03-23 av Nadja Lukin och
Tommi Slunga. Plats: Kommunhuset
Två intresseanmälningar inkom från Anbudsgivare 1: MAF Arkitektkontor AB med Peab
Sverige AB och från Anbudsgivare 2: Avalanche Capital.

Prövning av intresseanmälningarna
Båda anbuden uppfyllde ställda krav och gick vidare till dialogfasen.

Dialdgfasen
Arbetsgruppen och styrgruppen har genomfört 6 stycken dialogmöten med anbudsgivarna.
Dialogmöten har delats upp efter följande områden: Uppstartmöte, Gyrnnasieskölan,
Multibyggnaden, Kommersiella lokaler, Finansiering/juridiska förutsättningar samt
avs l u f n i n g s s a m m a n t r ä d e.

Avslutande av dialogfas
Styrgruppen beslutade den 2012-12-20 att avsluta dialogfasen och sända ut
Anbudsinbjudan. Sista dag för anbud var 2013-02-01. Anbudsöppning skedde den 2013-02-
04 av Nadja Lukin, Toinmi Slunga, Marlene Haara Bengt-Olav Innala, Kurt Rosendahl, Per-
Arne Kerttu, Gunnel Simu, Pekka Hyötylä och Anders Rönngeist.

Prövning av formella krav och skallkrav
Vid denna prövning kontrolleras om anbuden uppfyllde i Anbudsinbjudan ställda formella
krav och skallkrav. Anbud som inte uppfyller anbudsinbjudan och dess formella och skallkrav
ska enligt LOU uteslutas ur anbudsförfarande(. Anbudsgivare 1 uppfyllde inte ställda skall-
krav, Se bilaga 1 Formella lu'av. Anbudsgivare 2 uppfyllde ställda Krav och gick vidare till
utvärderingsfasen.

Anbudsgivare 1 förkastas då anbudet inte uppfyllde ställda krav.

Postadress - Besöksadress Telefon/Fax E-posUHemsida
Haparanda stad Torget 9 0922-150 00 kommun@håparanda.se
95385 Haparanda Haparanda 0922-15001 wVVw.haparanda.se



Anbudsgivare 2 utvärderades.

Anbudsutvärdering
Utvärdering av anbud har skett i enlighet med Anbudsinbjudan.
Kvalitetskriterier 1. Gymnasieskolan 20
Kvaliietskriterier 2. Multibyggnaden 20
Kvalitetskriterier 3. Kommersiellt serviceutbud 30
Anbud som fär värderingen "inget mervärde" på något av kvalitetskriterierna punkt 1-3 kan
komma att förkastas.

Pris 30
Lägsf anbudspris ger 100 poäng . Högre pris än lägsta anbudspriset ger 0-99 {iöäng.
Lägsta pris/anbudets pris * 100 =poäng

Det anbud som erhåller högst poäng när kvalitetspoängen och prispoängen summeras utses
till vinnande anbud.

Se bilaga 2 för utvärdering.

Förslag till beslut
Att anta anbudsgivare 2 Avalanche Capital anbud.

Posladress^ Besöksadress Telefon/Fax ^ E-posUHemsida
Haparanda stad Toryet9 0922-15000 kommun@haparanda.se
95305 Haparanda Haparanda 0922-15001 www.haparanda.se



Genomgång formella krav, 2013-02-07

Anbudsgivare 1 ArMVdsgivare Z

Skall-Kav

sid 1

Gymnasieskola och multibyggnad OK OK

Anbudet :iilhanda 2913-OZ-O3 inkom ZCli-92-91 Inkom 2013-02-01

sitl 2

Z.1 Enda4 hela anbuds attep:eras Inte lämnat anbuds på alla delar ; Ishall saknas! OK

2.2 Anbud ska lämmas qå hela anbud Inte låmnatanbatl på hela anbudet ishall saknas ! Låmnat på skola, maltbyggnad samt kommersiella lokaler

2.2 Anbud på srenska , untle.-[eckan ochisl ;̂¢t kuvert OK. untlertecknatl ` rma[ecBnareisWt¢[ kbver: OK,underteckna [ firmatecknare , kom islv[ef kuvert'

Sid a

2.3 Kista dag för anbud 2012-02-01 O% OK

2.4 Anbudets giltighet 20 .3-041i tår ej ON, 2013-Oi-Ol

28 Kekretess Begär. sekretess . Förtydligande inkommit Begårt sekretess. Färtydliganda inkommit,

J_95pråk Svenska OK OK

3.1 Lntyg från mVndighet¢r OK, Baaga 5 Ok

Konffgllera SKV 48202013 -02-13 Kontrollerat KKV Cg202013-02-1i

sia 4

3.3 kopia på fdretagetsregirtreringsbevis 0%, Bilaga3 Ok, bilaga 2A

3.3 Kontaktperson OK; David uf:nand¢r och UL' NOrdwall bk, Ove Niva

3.4 Underleveanibrerekall redovisas OI[, angett OK, angeY blandannat RCC

3.6 Redo+^sning av tekniskfBrtnåga och kapacitet OK, bilaga2 OK, CV inlåmnaC på personer

3J Intyg på ekonomisk stabilitet - kretlitupplyshings intyg OK, bilaga l0och 11 OK, bilaga 6A

Sid6

3.8 Delretlovtsning ^ Står ej OK,projektaeCal kommer att `dl as

4.2 Hyrestid, gymnasiekola, 25 åq helårpå skota Ingen årshyra år angiven tnr gymnasieskolan OK, bitaga l8A

Hyresed Multibyggnad augusti till mars , 25 år Ingen inhyra ärangiv¢ n tnr Multibyggnad. ishall saknas OK, bilaga l9

Option 8olihag Ingen årshyra år angiven för bollhall OK, bilaga 20 A

Orena anbud, hela anbud Orent anbud OK
bilder på gymnasieskolan och multibyggnzder. finns. 9e b!laga 78 iOK

e.28eskrivand ¢ dokument -tent och bilder, gestaltning OK ,

A.2orojek[et plangrin& crolektering, ak:ivite¢Wan¢ring, byggande, idd OK OK, Bilaga 7A

OK Ok bilder på gymnasieskolan och multibyggnaden
a.2.2 Rhningar

6ituaeenzplan 12000 OK OK

Övriga ritningar 1:SOC OK OK

Fasad fnän E4 rytl Ok OK

Gränskanalen (bs[) och Ok OK

från Granninggatan (vårt) Ok OK

Riihing fiir varje våningsplan OK, en Veplan, plan 1 och plan 2 BoGenpian, plan 1 o<h plan 2, skolan: Plan 1, 2,3 och a

ist sektionsrim !ngar OK, 1, 2 och 3 OK. 1, Z och 3

s'ia 6
n.z.3.1 Mynargnets kav står ej OK, beaktar myndighetskrav. Bilaga 8

C.2.41nfmsVU7RCr OK. bilagzl OK, bilaga8

4.25 Vätme och kyla Står'ej Ok, bilaga 9 A-e och bilaga ln

4,25.2 parkering OK, bitaga 1 O;C, bilaga 8

4.2.] Markpris flår ej OK i



a.3 Hyror Står ej - OK

Sid 7

<6nrttoliså Saknas OK, bilaga 11

031Ö$0r¢ Saknas OK, tlefrnition fnns per gymnasieskola, multibyggnad ocn kommersiellå lokaler

4.6 Marknadzföring/reklam Sa'snas OK

a.]Nanngiverz arkitektbyrå, erfarenhet samt tre referensprojekt OK, bgaga a, mAF OK, bitaga l2 A-G, 1Nhi,e

4.8 Material val Saknas OK, sidan 12,19, 31 och anges bilaga 9A-3

sid 8

Gymnasieskofao Inge: angett Om nedanstående krrv Ok

5.1 Se bilaga 6 Upptylls lene OK, sitl 10

5.1.3 bilaga 6 Uppfylls inte OK, sitl 13

3.iZ pilaga 5 Upptylls inte OK, sid 13

S: i.3 Samnyrjande Upptylls inse Ox, sitl 13

S.-a.4 Gränsö^rerskritlande _ Upprytls inte OK, sitl la

1.1.5 Miljö Uppfylls inte OK, <itl :4-36

a.i.6 Skolans dmensionering Skiss Snns däck saknas vifbrligare beskrvning. OK sic 15

Ime visåt på hur man giir.

Sld 9

S.iJ Teknik, blid, ljud, mede UDpfyâs inte.inget angett OK, bilaga

6.1.8 Erergie`tektivi[e[ byggnad Uppfylls inte. Ingen beskrvning finas. OK, sie 13

5.2 Malsal Inget anger. OK

5.3tokalvård Ingrt angett OK, bilaga 13

5.S Krav på brand och utrymning Inget angett OK, bilaga la

sid 30

6,1 Kommersiella lokaler OK OK, sidan 15- 26

Etapp ett Skall innehålla kommersiella lokaler OK OK, Sidan 16-25

Beskrivning på helheten, typ av ytor, furktioater Ok dock int¢detalje:at OK, sidan 16-26

6amoMningsv'msier mellan tubkilon Saknas CK, Sidan'_6-26

BesknvningaJanbudsgivarens arbete förflerarbetstilifållen Saknas OK, sidan 16.26

Uppskattning av antal f5rrtag och ans'ålltla Saknas OK, sidan 36-Z6

sid 11

>.O lshockeV. publikhall A, 2500 platser minst 1500 siviRlatser Anbudetuppfyller inte kravet. Angett 24005om pUbfikk CK, sidan 26-P

Omklädmngsrvm minimi 454, rarav2 eliNagsomklådningsrum Anbudev uppfyller inte kraveq omöjligt aH avgöra, citrin OK Sidan 26di

på 4 s•, omklädningsrum ngn ing¢i skriY.ligen.

L3 K2v på multibyggnad Ej redovisat CKSidan 26-27

7.2 option p3 balhan Ingår i moltib/ggnad OK sidan 31 och bJaga 1G samt bilaga 2D

7.3 Vtrus'.ning Gud, biitl Ej redovsat OK, bilaga 9A-C

Besk: ivning nuvad som ingår i byron Ej redovisat OK, bilagorna

].48eskmming av oppvårmning och klining U redovisa: OK, sida 31 ocn boaga 9a-D

MiIjB å'nliga IBSNngaq energ'ie4ekarvitet 'ej redovisat OK, sidan 33 och båga 9A-D

7.S LokaWård Ej redovisat OK, Sidan 32 och bilaga 17

OraMSkydd-finns inte som krav Då multibyggnad Inget anger. Angettianbadet ech h}T¢Sk00L'dkt¢t

Sid 12

8.0 Årshyrespris Saknas 'OK, sidan 32



Gymnasieskolan årshyra

Mvltlbyggnad årsnyrs

Option på bollplan årsFryra

Op[ion på lphalvåN

Beskrivningev vad som inkluderss i årshy2

vilkaytpring'er

vilka irtventader., lösöre och :¢knik ingår

Underhållskostnader

Gymnasieskola underhållskostnader

'MVhbyggnxd underhållskcY.nad¢r

8.2 Prisjusteringar-fast pris år i

Indexregi ring KPI

8.3 Försåkringar

85?vist

SAMMANSTÄLLNING

Aotivtlsgivare l MAF Arkitektkontor A3 m¢d Peab Sverige A3

Anbudsgivare2AValanch¢ Capital

Saknas

Saknas

;Saknas

I'!3aY.nas

!Saknas

13aknas

!Saknas

(Saknas

Saknat

saknas

Saknas

Saknas

aknas

Saknas

Anbudsgivare 1 uDDfVller inte söllda tarvn¢Ila ocA skall

E oNårdering

OK, sitlan 3Z rami Silaga 18

Orc, sidan 32

OK, sidan 32

OK, sidan 32

OK, sidan 32

ON, sidan 32 samt bilagor

OK, sidan 32 samt bilaga 8, bilaga YB G

OK

Ok

Ok
'^OK, sidan 32

^IOk, sidan 32

OK'sidzn 32

I;Ok, FeRY+ligai, 2012-0Z-12

Anbudsgivare 2 uppfyller ställtla formella o<h skallkrav

Vdare till aNärdefng

Se bilaga 2 utvärdering

i
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