
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2020-02-26  

 

1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09:30-12:10 

 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Reinder Nispeling (L)  
 Susanne Johansson (S)  
 Lars Wilhelmsson (C)   
 Jenny Landernäs (M)  
 Kenth Rydén (KD)  
 Sigrid Moser-Nyman (SD)   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Aliki Karlsson (S), Ulf Olsson (C), Barbro Sonesson (M), Claes 

Gustavsson (SD), sekreterare Linnea Sten, teknisk chef Carina Elliott, övriga se 

§ 19.   

  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Kenth Rydén (KD) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 februari 2020 klockan 08:00 
 

Underskrifter  Paragrafer 18-28 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Linnea Sten     
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Marijo Edlund (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Kenth Rydén (KD) 
  

 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 18-28 
  

Sammanträdesdatum 2020-02-26 
  

Anslaget uppsättes 2020-02-27 Anslaget nedtages 2020-03-20 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Linnea Sten  
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TN § 18 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 41/20 

 

• VA-chef och arbetsledare för respektive avdelning presenterar 

slutredovisning av arbetsprogram för 2019 

 

Teknisk chef informerar om:  

• Projektet ombyggnation av Kulturhuset  

• Trafiksäkerhetsåtgärder  

• Tomter för kv. Vattentornet, kommande markanvisningstävlingar samt 

marknadsföring vid försäljning av industrimark  
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TN § 19 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    

 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§ 18 – Arbetsledare Andreas Blomqvist, arbetsledare Heimo Suutari, VA-chef 

Annica Wijk och arbetsledare Mikael Dahlström  

§§ 21 – Controller Manuel Vilela   

§§ 20, 22–25 – Teknisk chef Carina Elliott  
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TN § 20 

 

Ekonomisk avstämning för ombyggnad av Skantzöbadet   Dnr 94/19 

 

På Skantzöbadet pågår just nu en omfattande ombyggnation. Arbetena påbörja-

des direkt efter badets stängning, augusti 2019 och beräknas stå färdigt till ba-

dets öppnande i slutet på maj 2020. Investeringsbudgeten är satt till 30 miljoner 

kronor 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 

nämnden ska avrapportera projektet avseende byggherrekostnad och avstäm-

ning mot anbud till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden beslutade den 29 no-

vember 2019 § 110 bland annat att godkänna rapport avseende ekonomisk av-

stämning för ombyggnad av Skantzöbadet samt överlämna den till kommunsty-

relsen samt att efter avslutat projekt inkomma med en slutrapport samt en eko-

nomisk redogörelse till kommunstyrelsen. Vidare beslutade tekniska nämnden 

även att en ny ekonomisk avstämning skall redovisas vid nämndens samman-

träde i februari. 

 

Tekniska förvaltningen har den 25 februari 2020 upprättat en ny ekonomisk 

avstämning gällande ombyggnation av Skantzöbadet. Av rapporten framgår 

bland annat att kontraktssumman är 26 885 000 kronor, men den totala 

produktionskostnaden är beräknad till 30 000 000 kronor vilket överensstäm-

mer med investeringsbudgeten för projektet. Hittills godkända ändrings och 

tilläggsarbeten uppgår till 3 003 107 kronor, dessa är delvis fakturerade och 

ingår i beräknad produktionskostnad som nu pekar på 30 112 000 koronor. 

 

Man har beslutat att den befintliga vattenrutschbanan kommer lamineras om, att 

en höjning av bassängkanten kommer ske samt att ställningen blästras och la-

gas. Detta behandlas i separat ärende med separat budget som inte påverkar det 

här projektet. 

 

Projekteringskostnader om ca 271 000 kronor ingår inte i produktionskostnaden 

då denna finansierades av tidigare budgeterade medel. Hittills nedlagda bygg-

herrekostnader uppgår till ca 178 000 kronor och den totala prognosen pekar på 

225 000 kronor. I dessa kostnader ingår inte förvaltningens nedlagda tid för 

projektledning då dessa kostnader finns budgeterade i den ordinarie personal-

budgeten. Slutkostnadsprognos för hela produktionskostnaden uppgår just nu 

till 30 112 000 kronor, vilket betyder att investeringsbudgeten överskrids med 

112 000 kronor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 februari 2020 § 17. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2020-02-26 5 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts TN § 20 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten avseende ekonomisk avstämning för ombyggnad av 

Skantzöbadet den 25 februari 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

              Projektledare  
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TN § 21 

 

Årsredovisning för tekniska nämnden 2019 inklusive redovisning av 

resultat av internkontroll 2019 samt mål och nyckeltalstabell 2020           

Dnr 104/20 

 

Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning för tekniska nämndens 

verksamhet under 2019 inklusive resultat av internkontroll 2019 samt mål och 

nyckeltalstabell 2019. Av årsredovisningen framgår bland annat att tekniska 

nämndens nettoram uppgår till 36 494 000 kronor. För år 2019 redovisas över-

skott om 984 000 kronor. Ett resultat som överträffar förväntningarna vid del-

årsbokslutet per augusti. Stora avvikelser påträffas däremot gällande förvalt-

ningens intäkter respektive kostnader. Dessa förklaras i huvudsak av försäljning 

av exploateringstomter samt försäljning av tomträtter.  

 

I resultatområdet ingår förvaltningens stab samt den politiska verksamheten. 

Resultatområdet redovisar ett överskott om 1 450 000 kronor, som är högre än 

det som förväntades vid tertial 2. Det förväntade överskottet grundades på 

högre intäkter på mätverksamheten, förutsatt att nämndens buffertbelopp för 

oförutsedda utgifter inte nyttjades samt lägre personalkostnader till följd av 

föräldraledighet.  

 

I gata/parkavdelningen utöver gatu- och parkförvaltning ingår även markför-

valtningen och administration. Avdelningen redovisar ett överskott om ca 

215 000 kronor. Administrationen redovisar ett överskott om ca 650 000 kronor 

vilket huvudsakligen förklaras av lägre personalkostnader på grund av dels de-

lad administrativ tjänst samt vakant gata/parkchef. 

 

Gator och vägar redovisar ett underskott på ca 1 100 000 kronor, där underskott 

återfinns bland annat under kapitalkostnader, reparationskostnader på maskiner, 

vinterväghållning trots en mild avslutning på året samt belysningskostnader. 

Centralförrådet redovisar ett underskott på 320 000 kronor då inhyrd personal 

lett till dyrare kostnader på verkstaden samt underskott på verksamhet miljö-

återvinning där avtalet måste ses över. HVO-tanken är igång och kostnaden har 

fördelats ut under 2019. 

 

Parkförvaltningen redovisar ett smärre överskott på ca 90 000 kronor. Markför-

valtningens resultat är ett överskott om ca 880 000 kronor som förklaras av 

höga avverkningsintäkter samt reavinst av försäljning av tomträtter. 

 

Städavdelningen redovisar ett överskott om ca 452 000 kronor. Avdelningens 

nettoram är 0 kronor då verksamhetens kostnader ska balanseras av intäkter. 

Överskottet förklaras i huvudsak av högre intäkter till följd av extra uppdrag 

som härrör från exempelvis flyttstädningar, mindre saneringar med mera. Delar 

av maskinparken har förnyats. Detta är något som genomförts i en högre grad 

än planerat och som balanserats av lägre personalkostnader. 
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Forts TN § 21 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 februari 2020 § 18. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna tekniska nämndens årsredovisning 2019, inklusive redovisning av 

resultat av internkontroll 2019 samt mål och nyckeltalstabell 2019, och över-

lämna den till kommunstyrelsen.               

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Controller 
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TN § 22 

 

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020   Dnr 96/20 

 

Förslag till gemensam internkontrollplan har tagits fram av kommunlednings-

gruppen att gälla för samtliga nämnder/förvaltningar för 2020. Alla gransk-

ningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten 

och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående kommun-

övergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med under 2020 

har förvaltningsledningen upprättat förslag på egna nämndspecifika kontroll-

områden som ska granskas under 2020: 

 

Kommunövergripande: 

• Rätt lön  

• Rätt arvode till förtroendevalda  

• Uppföljning av avtalstrohet  

• Tillgänglighet telefoni  

• Uppföljning av e-post  

 

Nämndspecifika områden:  

• Aktuella inventarielistor ska finnas på varje avdelning, dessa ska sedan 

årligen uppdateras 

• Planerade inköp 

• Säkerhetsinformation 

 

Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 februari 2020 § 19. 

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att fastställa internkontrollplan för tekniska nämnden för 2020 i enlighet med en 

till ärendet hörande bilaga. 

 
__________ 

Exp till: Teknisk chef f v b till berörd 

 Reglementsärmen 
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TN § 23 

 

Verksamhetsbidrag för år 2020 - Hallstahammars Trafiksäkerhetsföre-

ning   Dnr 39/20  

 

Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening ansöker i skrivelse daterad 9 januari 

2020 om 17 500 kronor i verksamhetsbidrag för år 2020.  

 

Tekniska förvaltningen föreslår i sin skrivelse den 12 februari 2020 att 

nämnden beviljar Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening bidrag om 17 500 

kronor under förutsättning av att verksamhetsberättelse för 2019 inkommer till 

tekniska nämnden.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 februari 2020 § 20. 

 

Trafiksäkerhetsföreningen har efter arbetsutskottets sammanträde på anmodan 

kompletterat sin ansökan med en verksamhetsberättelse avseende 2019, vilket 

är en förutsättning för att bidrag ska betalas ut. 

 

Marijo Edlund (S) yrkar att som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att bidra-

get beviljas under förutsättning att medel endast går till verksamhet inom 

Hallstahammars kommun, vilket även ska redovisas i verksamhetsberättelse 

avseende 2020.  

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 

till dels arbetsutskottets förslag dels Marijo Edlunds (S) tilläggsyrkande.   

 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande 

 

att under förutsättning att medel endast går till verksamhet inom 

Hallstahammars kommun, vilket även ska redovisas i verksamhetsberättelse 

avseende 2020, bevilja Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening bidrag för sin 

verksamhet om 17 500 kronor för år 2020. 
 

__________ 

Exp till: Hallstahammars trafiksäkerhetsförening  

              Teknisk chef  

              Controller  
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TN § 24 

 

Förordnande av kommunal parkeringsvakt   Dnr 90/20 

 

Tekniska nämnden beslutade den 21 november 2011 § 103 att parkeringsöver-

vakning skall ske inom Hallstahammars kommun. 

 

Enligt lag om kommunal parkeringsövervakning m m (SFS 1987:24) skall par-

keringsvakter förordnas av kommunen. Anlitas externa parkeringsvakter krävs 

särskilt beslut om förordnande för dessa. 

 

Fr o m 1 april 2018 anlitar Hallstahammars kommun Securitas Sverige AB för 

parkeringsövervakning och följande person är anställd av Securitas Sverige AB 

och bör förordnas som parkeringsvakt i Hallstahammars kommun: 
 

Parkeringsvaktens namn      Personnummer                Anställningsnummer  

XXX                         XXX                                  XXX             

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 februari 2020 § 21. 

 

Tekniska nämnden beslutar   

 

att förordna följande person för kommunal parkeringsövervakning i Hallsta-

hammars kommun:  
 

Parkeringsvaktens namn      Personnummer                Anställningsnummer  

XXX                          XXX                                 XXX              

 

 
__________ 

Exp till: Securitas Sverige AB 

              Teknisk chef  
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TN § 25 

 

Motion från Peter Ristikartano (MP) angående installation av solceller – 

för yttrande    Dnr 488/19 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Solens strålar ger gratis energi som 

dessutom är utsläppsfritt. Hallstahammars kommun äger många hus och mark-

områden som är lämpliga för solceller. Då priset på solceller har fallit mycket 

på senare år så genererar solel ännu mer överskott i kassan. En solcellsinstalla-

tion är i de flesta fall lönsam från installationsdagen. Omvänt gäller att varje 

dag som man inte har solceller så missar man pengaöverskottet från solens 

gratis energi.  

 

Miljöpartiet de gröna vill: 

-att Hallstahammars kommun installerar solceller för åtminstone 250 kw topp-

effekt senast år 2020.” 

 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 12 februari 2020 att man ser posi-

tivt på att installera solceller på egna byggnader i samband med nyproduktion 

eller ombyggnation. Vid varje projekt tittar förvaltningen på möjligheterna för 

att installera solceller, men man kan inte garantera någon mängd eller effekt i 

detta läge. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 februari 2020 § 22. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska 

förvaltningens skrivelse den 12 februari 2020.   
 

 

 

_________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

  Teknisk chef 
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TN § 26 

 

Rutiner för säkert dricksvatten i Hallstahammars kommun   Dnr 130/20 

 

Jenny Landernäs (M) och Kenth Rydén (KD) väcker vid sittande sammanträde 

ärendet gällande rutiner för säkert dricksvatten i Hallstahammars kommun.  

 

Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande 

 

att ärendet gällande rutiner för säkert dricksvatten i Hallstahammars kommun 

ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 
_________ 
Exp: Jenny Landernäs (M)  

         Kenth Rydén (KD) 
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TN § 27  

 

Synliggör synpunkter för Hallstahammars politiker   Dnr 131/20 

 

Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärendet om 

synliggörande av inkomna synpunkter för Hallstahammars politiker.  

 

Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande 

 

att ärendet gällande synliggörande av inkomna synpunkter ska behandlas vid ett 

senare tillfälle. 

 
_________ 
Exp: Jenny Landernäs (M)  
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TN § 28 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-02-26 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-02-26 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2020-02-19 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 


