SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
Plats och tid

Sida

2019-11-20

1

KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.30 – 11.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Marijo Edlund (S) ordförande
Reinder Nispeling (L)
Jim Larsson (S)
Lars Wilhelmsson (C)
Jenny Landernäs (M)
Peter Ristikartano (MP) § 108
Sigrid Moser-Nyman (SD)
Kenth Ryden (KD) §§ 109-118

Övriga deltagande

Ersättare: Eric Tranehag (L), Barbro Sonesson (M), Claes Gustavsson (SD),
Kenth Ryden (KD) ej § 109-118, samt sekreterare Julia Lundin, nämndsekreterare Linnea Sten, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 109.

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Reinder Nispeling (L)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 25 november 2019 klockan 17.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

108-118

Julia Lundin
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Marijo Edlund (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Reinder Nispeling (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Tekniska nämnden §§ 108–118

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Anslaget uppsättes

2019-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslaget nedtages

§ 117 uppsatt 2019-11-20

2019-12-18

§ 117 nedtas 2019-12-12

Nämndkansliet

……………………………………………………….

Linnea Sten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20

Sida
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TN § 108
Information från förvaltningen/förvaltningschefen
•

Fastighetschef Peter Wallén informerar/återrapporterar om:
-

Till- och ombyggnation av Tunboskolan
Omdisponering och renovering av planlösning för Nibbleskolan

•

Teknisk förvaltare Jori Sotala återrapporterar projektet ombyggnad av
Kulturhuset

•

Gata/parkchef Micael Pamberg informerar om:
-

Justerandes signatur

Dnr 23/19

Asfaltsinventering
Schaktmassedeponin

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20

Sida
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TN § 109
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 108 - Fastighetschef Peter Wallén, teknisk förvaltare Jori Sotala,
Gata/parkchef Micael Pamberg
§ 110 – Projektledare Eva-Lena Verner
§ 112 – Controller Manuel Vilela
§ 113–114, 117 – Teknisk chef Carina Elliott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20

Sida
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TN § 110
Avrapportering av byggherrekostnad och avstämning mot anbud till
kommunstyrelsen för ombyggnad av Skantzöbadet Dnr 94/19
På Skantzöbadet pågår just nu en omfattande ombyggnation. Det gäller så väl
badets reningsanläggning med sandfilter, hela kemikaliehanteringen, nya pumpar och styrsystem, nya markledningar runt om bassängerna, nya in- och utlopp
till bassängen från kortsida till långsida samt ny gångbeläggning runt bassängerna. Arbetena påbörjades direkt efter badets stängning, augusti 2019 så att anläggningen kan stå färdig till badets öppnande i slutet på maj 2020. Investeringsbudgeten är satt till 30 miljoner för ombyggnationen och medlen är fördelade på 18 miljoner 2019 samt 12 miljoner 2020.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019 § 80 bland annat att tekniska
nämndens ska avrapportera projektet avseende byggherrekostnad och avstämning mot anbud till kommunstyrelsen.
Tekniska förvaltningen har upprättat en ekonomisk avstämning gällande ombyggnation av Skantzöbadet den 5 november 2019.
Av rapporten framgår bland annat att kontraktssumman är 26 885 000 kronor,
och den totala produktionskostnaden är beräknad till 30 000 000 kronor vilket
överensstämmer med investeringsbudgeten för projektet. Hittills godkända ändrings och tilläggsarbeten uppgår till 1 945 770 kronor, dessa är ännu inte fakturerade men inryms i investeringsbudgeten. Projekteringskostnader om ca
271 000 kronor finns med på 2018 men ingår inte i produktionskostnaden, då
denna finansierades av tidigare budgeterade medel. Till byggherrekostnader
inkluderas bland annat konsult, utredning, KA, besiktning och byggledning.
Hittills nedlagda byggherrekostnader uppgår till ca 140 000 kronor, och den
totala prognosen pekar på 350 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 november 2019 § 92.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten avseende ekonomisk avstämning för ombyggnad av
Skantzöbadet samt överlämna den till kommunstyrelsen,
att en ny ekonomisk avstämning skall redovisas vid nämndens sammanträde i
februari, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20

Sida
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Forts TN § 110
att efter avslutat projekt inkomma med en slutrapport samt en ekonomisk redogörelse till kommunstyrelsen.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Projektledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20

Sida
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TN § 111
Tekniska nämndens mål 2020-2023

Dnr 503/19

Hallstahammars kommun vision 2025 antogs den 14 december 2015 § 169 i
kommunfullmäktige. Visionen beskrivs under rubrikerna; enkelt och nära,
nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang. Nämnderna förväntas arbeta
för att visionerna i dess olika delar förverkligas. Målen ska ha bäring på kommunfullmäktiges mål. Kopplat till varje mål finns en beskrivning av vad som
ska uppnås och varför det är viktigt. Målen mäts genom en eller flera indikatorer, vilka ska fastslås vid senare sammanträde. Arbetet och processen med
framtagande av nya mål för tekniska nämnden 2020–2023 har skett inom
nämnden.
Av förslaget framgår att nämnden aktivt ska arbeta för:
• Kommunala offentliga platser skall hållas i sådant skick att de uppmuntrar till vistelse.
• Kommunala verksamheters resurs- och energianvändning skall minskas.
• VA kretsloppet skall vara effektivt, säkert och av hög kvalité.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 november 2019 § 93.
Marijo Edlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jenny Landernäs (M) yrkar att Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag till mål ska antas, enligt en till ärendet hörande bilaga.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till arbetsutskottets förslag och med avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande.
Tekniska nämnden beslutar således
att anta tekniska nämndens mål 2020-2023, enligt en till ärendet hörande
bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Sigrid Moser Nyman (SD).
och Kenth Rydén (KD).

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20
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TN § 112
Mål och budget 2020-2022 för tekniska nämnden

Dnr 141/19

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 72 att bland annat fastställa
planeringsramarna, definitiva för år 2020 och plan för åren 2021-2022 och
anmodade kommunens nämnder att i enlighet med kommunstyrelsens planeringsramar senast i oktober inkomma till kommunstyrelsen med förslag till Mål
och budget för 2020-2022 med särskild inriktning på 2020. På kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019 informerade ordföranden om att
budgeten för 2020 kommer att behandlas på fullmäktiges sammanträde i december.
I kommunfullmäktiges beslut från 17 juni 2019 § 72 framgår att tekniska
nämnden får en ramökning med 3 226 tkr den kommande treårsperioden varav
2,2 % är årlig kompensation för löneökningar. För 2020 ökas ramen med 1 120
tkr, 2021 1 042 tkr och 2022 1 064 tkr. I budgetdokumentet framgår nämndens
behov och utmaningar. Ett separat budgetdokument har upprättats för VA-verksamheten.
Arbetsutskottet beslutade den 13 november 2019 § 94 att överlämna ärendet till
tekniska nämnden utan eget förslag.
Marijo Edlunds (S) yrkar att nämndens mål och budget 2020-2022 fastställs
utifrån givna budgetdirektiv och överlämna den till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande
att fastställa nämndens mål och budget 2020-2022 utifrån givna budgetdirektiv
samt överlämna den till kommunstyrelsen.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Sigrid Moser Nyman (SD),
och Kenth Rydén (KD).

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20
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TN § 113
Handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2030 för Mälardalens brandoch räddningsförbund – för yttrande Dnr 483/19
Mälardalens brand- och räddningsförbund har översänt förslag till handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2023 till Hallstahammars kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat tekniska nämnden.
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 8 § är varje kommun skyldig att ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Med räddningstjänst avses i
lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador
på människor, egendom eller miljön. I programmet skall målet för kommunens
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda
till räddningsinsatser anges. Målen utgörs av inriktningsmål, övergripande effektmål, effektmål samt prestationsmål för styrning av verksamheten utifrån ett
medborgarperspektiv. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.
Handlingsprogrammet har för avsikt att träda i kraft fr o m 1 mars 2020 och
skall ses över minst en gång under mandatperioden i syfte att det skall vara så
aktuellt som möjligt.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 november 2019 bland annat att
reservvattentäkten i Trångfors inte varit i bruk på flera år vilket felaktigt anförs
i handlingsplanen samt att det saknas reservvatten för abonnenter norr om E18,
där bland annat Hallstahammars tätort ingår.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 november 2019 § 93.
Tekniska nämnden beslutar
att uttala att punkten 2.1.2 korrigeras vad gäller reservvattentäkter i Hallstahammars kommun och i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse den 14
november 2019.
_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20
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TN § 114
Vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars kommun – för yttrande Dnr 373/17
Trafikverket har skickat förslag till vägplan för anläggning av väg 252
Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars kommun
för synpunkter. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat tekniska nämnden för yttrande.
Trafikverket tillsammans med Hallstahammars kommun planerar för en gångoch cykelväg (GC-väg) i anslutning till väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck. Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun förbinds av en ca 4
km lång sträcka av väg 252, vilket är attraktiv att både cykla och gå. Vägen
upplevs dock idag mer som en barriär då den är relativt vältrafikerad och har en
tillåten hastighet på 80 km/tim. Eftersom cyklister och gående är hänvisade till
de smala vägrenarna är det i dagsläget otryggt att cykla och gå längst sträckan.
Syftet med den planerade GC-vägen är att skapa en mer tillgänglig och säker
lösning för gång och cykeltrafiken mellan Kolbäck och Strömsholm. Ett hållbart resande stöds även genom att byggnation av en GC-väg förväntas leda till
att en ökad andel människor väljer gång eller cykel framför bil. Projektmålet är
att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och detta uppnås genom
att separera oskyddade trafikanter från bilvägen.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 november 2019 bland annat att
man är glad att det långdragna arbetet med att få till en gång- och cykelväg
längs väg 252 mellan Kolbäck och Strömsholm närmar sig mål. En cykelväg
mellan dessa orter kommer ha en positiv påverkan på trafiksäkerheten för de
oskyddade trafikanterna längs sträckan. Under samrådet för vägplanen lämnade
tekniska nämnden bland annat yttrande om att gång- och cykelvägen behöver
ansluta till Sofielunds busshållplats placerad cirka 120 meter söder om gångoch cykelvägens nu planerade slut. Förvaltningen tycker fortsatt att det är
olyckligt att den planerade gång- och cykelvägen stannar precis innan busshållplatsen, eftersom det påverkar oskyddade trafikanters säkerhet. Vi lämnade
under samrådet också synpunkter rörande behov av belysning längs gång- och
cykelvägen, vilket inte framgår i vägplanen. För att belysning inte ska försvinna från projektet vore det önskvärt om det framgick i handlingarna. Eftersom planhandlingen har arbetats med under en väldigt lång tidsperiod noteras
vissa felaktigheter i texten. Bland annat är tidsplanen i planbeskrivningen felaktig, man anger att lokalbussen Brukslinjen stannar vid Ädelstenen som numera stannar vid Äppelparken, samt att trafikverket i projektet E18 KöpingVästjädra planerar för att bron över E18 anpassas för oskyddade trafikanter,
men detta är inte längre aktuellt i vägplanearbetet, även om det är någonting
som Hallstahammars kommun gärna hade sett.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20

Sida
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Forts TN § 114
Arbetsutskottet beslutade den 13 november 2019 § 96 att överlämna ärendet till
tekniska nämnden utan eget förslag
Reinder Nispeling (L) yrkar att förvaltningens skrivelse den 13 november 2019
ska överlämnas som yttrande över Vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars kommun.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Reinder Nispelings (L) yrkande
att som sitt yttrande över Vägplan för anläggning av väg 252 StrömsholmKolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars kommun överlämna förvaltningens skrivelse den 13 november 2019.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-11-20
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TN § 115
Sammanträdesdagar 2020 för tekniska nämnden Dnr 504/19
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 november 2019 § 97.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2020:
29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 18/5, 17/6, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12 i huvudsak med början klockan 09.30 om inte annat anges i kallelsen.

_________
Exp: Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2019-11-20
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TN § 116
Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, via Short Message Service,
SMS Dnr 157/19
Barbro Sonesson (M) väcker vid sittande sammanträde den 26 mars 2019 § 33
ärende gällande Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, via Short
Message Service, SMS.
I initiativet anförs att: ”VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Från den 1 juli 2017 kan VMA även skickas via SMS
om något allvarligt händer i området där du befinner dig, enligt Krisinformation.se. Efter förra årets torka i vårt område, med bl.a. brand i Kvarnskogen,
känns det angeläget att varningssystemet utökas med SMS. Det är av största
vikt att information snabbt når ut till hela befolkningen i ett drabbat område vid
en krissituation. Det kan rädda både liv, hälsa och egendom. Yngre innevånare
lyssnar sällan på Sveriges Radio P4 eller tittar på SVT:s sändningar, men har
däremot alltid mobilen till hands. VMA via SMS innebär ingen extra kostnad
för kommunen, men det är Räddningsledningen som tar beslut om på vilket sätt
meddelandet ska gå ut.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i tekniska nämnden
Att SMS alltid används vid viktiga meddelanden till allmänheten, VMA.”
Tekniska nämnden kan aldrig ensam ta beslut om att VMA ska användas. I ett
krisläge görs alltid bedömningen vilken kanal som är lämplig att användas. När
det gäller VMA finns det två nivåer och med dem följer olika mandat. Det är
kommunchefen och i regel räddningsledare som tar det beslutet. Själva utskicket görs av Sveriges Radio via SOS Alarm.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 november 2019 § 98.
Tekniska nämnden beslutar
att uttala att tekniska nämnden inte har mandat att ensam ta beslut om att VMA
ska användas, samt överlämna frågan till kommunstyrelsen för kännedom.

_________
Exp: Barbro Sonesson (M)
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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TN § 117
Överklagan av beslut från Datainspektionen gällande tillstånd för
kamerabevakning Dnr 526/19
Hallstahammars kommun har mottagit beslut om att Datainspektionen avslår
ansökan om kamerabevakning vid kulturhuset i Hallstahammar. Beslutet grundar sig på att man anser att Hallstahammars kommun inte på ett tillräckligt
tydligt sätt visar att behovet av kamerabevakning är så stort att det väger tyngre
än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 november 2019 bland annat att
trots att det saknas polisanmälningar som styrker behovet av kamerabevakning
på platsen, önskar Hallstahammars kommun överklaga Datainspektionens
beslut och vill få ärendet prövat i Förvaltningsrätten. Hallstahammars kommun
har vidtagit en rad åtgärder för att öka tryggheten i centrum, bland annat satt in
ordningsvakter sommartid och förstärkt belysningen i området. Trots vidtagna
åtgärder är fortfarande upplevelsen att man känner sig otrygg i detta område.
Kamerabevakningen vid Kulturhuset är därför en viktig åtgärd för att öka den
upplevda tryggheten för våra kommuninvånare.
Marijo Edlund (S) yrkar att överklaga beslut av Datainspektionen 2019-10-30
gällande tillstånd för kamerabevakning av Kulturhuset i Hallstahammar i
enlighet med förvaltningens skrivelse den 19 november 2019.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande
att överklaga beslut av Datainspektionen den 2019-10-30, i enlighet med
förvaltningens skrivelse den 19 november 2019.
Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad.

_________
Exp: Datainspektionen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 118
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-19
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-19
- arbetsutskottets protokoll 2019-11-13

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

