SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
Plats och tid

Sida

2019-06-18

1

Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 14.00 – 15.20
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Marijo Edlund (S) ordförande
Reinder Nispeling (L)
Susanne Johansson (S)
Lars Wilhelmsson (C)
Peter Ristikartano (MP)
Sigrid Moser-Nyman (SD)
Barbro Sonesson (M)

Övriga deltagande

Ersättare: Claes Gustavsson (SD), Aliki Karlsson (S), Jim Larsson (S), Ulf
Olsson (C) ej § 58, Kenth Rydén (KD). Sekreterare Julia Lundin, kommunsekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 57.

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Susanne Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 20 juni 2019 kl 08.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

56 - 63

Julia Lundin
Ordförande

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

Marijo Edlund (S)
Justerande

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

Susanne Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Tekniska nämnden § 56 - 63

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Anslaget uppsättes

2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Julia Lundin

Utdragsbestyrkande

2019-07-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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TN § 56
Information från förvaltningen/förvaltningschefen

Dnr 23/19

Teknisk chef informerar om:

Justerandes signatur

•

Genomförd besiktning på vägarna 521 och 522 i Kolbäck.

•

Exploatering av Kv. Vattentornet är igång.

Utdragsbestyrkande
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TN § 57
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 59 – Projektledare Ulrika Johansson
§§ 58, 60 - 62 - Teknisk chef Carina Elliott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 58
Detaljplan för Kolbäcks centrum (f.d. Myran) – för yttrande Dnr 290/19
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Kolbäcks centrum
(f.d. Myran) till bland annat tekniska nämnden för samråd.
2017 vann detaljplan 214 Myran i Kolbäcks centrum laga kraft. Planen reglerar
området för bostadsbebyggelse upp till fem våningar. Den gällande detaljplanen är från 2017 och en majoritet av innehållet är fortfarande aktuellt. Detaljplaneändringens syfte är att pröva markens lämplighet att kompletteras med
användningsbestämmelserna D för vård samt C1 för samlingslokal. Ändringen
möjliggör att Kolbäcks centrum kan stärkas med en tätare bebyggelse och en ny
lokal för vårdcentralen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Plan är ute på samråd under
tiden är 3 juni till och med 4 juli 2019.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 juni 2019 bland annat att i samband med möten med regionen har det framkommit att det behövs mellan 25 –
30 parkeringsplatser för vårdcentralens räkning. Det kommer även att behövas
parkeringar för de boende utöver dessa. Hur många boendeplatser som kan behövas är dock inte känt i dagsläget. Förvaltningens bedömning är att det inte ser
ut att finnas tillräckligt med tomtyta för att täcka behovet av parkeringsplatser
på den egna tomten. Med en vårdcentral i tilltänkt byggnad ökar behovet av
leveranser till och från fastigheten jämfört med tidigare detaljplan, och det behöver säkerställas att dessa leveranser kan ske på ett betryggande sätt. Utöver
dessa betänkanden har tekniska förvaltningen inget att erinra mot planändringen för Dp. 214 Kolbäcks centrum (f.d. Myran).
Arbetsutskottet beslutade den 11 juni 2019 § 48 att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag.
Susanne Johansson (S) yrkar att uttala att parkeringsfrågan bör utredas vidare
och i samband med det bör man beakta möjligheter till parkeringsplatser
utanför detaljplaneområdet och i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse som
tekniska nämndens synpunkter på detaljplan för Kolbäcks centrum (f.d.
Myran).
Peter Ristikartano (MP) yrkar att uttala att parkeringsfrågan bör utredas vidare
och att i samband med det bör man beakta möjligheten till parkeringsplatser
utanför detaljplaneområdet och möjligheten med flexibla parkeringstal och i
övrigt överlämna förvaltningens skrivelse som yttrande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall
till Susanne Johanssons (S) yrkande och avslag till Peter Ristikartanos (MP)
yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 58
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Susanne Johanssons (S)
yrkande
att uttala att parkeringsfrågan bör utredas vidare och i samband med det bör
man beakta möjligheter till parkeringsplatser utanför detaljplaneområdet och i
övrigt överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 3 juni 2019 som tekniska
nämndens synpunkter på detaljplan för Kolbäcks centrum (f.d. Myran).
Peter Ristikartano (MP) reserverar sig mot beslutet.
_________
Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 59
Bildande av Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun – för
yttrande Dnr 292/19
Tekniska förvaltningen har fått remiss från bygg- och miljönämnden om
bildande av Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun för yttrande.
I remissen anförs det att i Hallstahammars kommun finns övergripande politiska mål om att andelen skyddad natur ska öka. Bygg- och miljönämnden i
Hallstahammars kommun har antagit ett specifikt mål att ett naturreservat ska
bildas vid Valstasjön med omgivande skogsområde. Valstasjön med omgivande
skogsområde är tätortsnära beläget i direkt anslutning till bostadsbebyggelse i
östra delarna av Hallstahammars tätort där uppförande av ny bostadsbebyggelse
för tillfället pågår. Ytterligare bostadsbebyggelse planeras också direkt norr om
aktuellt område. Valstasjön med omgivande skogsområde nyttjas idag flitigt för
friluftsliv och rekreation. Sjön är viktig som livsmiljö för främst groddjur. Genom bildande av naturreservatet skyddas befintliga värden från eventuell exploatering. En riktad naturvårdande skötsel kan också bidra till att värdena ytterligare stärks. I remissen står det att i enlighet med 2 § förordningen (1998:
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska Hallstahammars kommun, tekniska nämnden, vara förvaltare av naturreservatet.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 juni 2019 att de är positiva till
att Valstasjön och skogen däromkring blir ett naturreservat. Områdets direkta
närhet till bostadsbebyggelse och offentlig verksamhet gör det redan idag till en
viktig resurs och en reservatsbildning kan bidra till att fler upptäcker området.
Förvaltningen önskar dock att reservatsföreskrifterna ses över och förtydligas.
Att göra om området till ett naturreservat med föreslagen skötselplan medför en
ambitionshöjning av skötseln så väl som utformningen av området. Idag bedriver tekniska förvaltningen ingen annan skötsel av området än det som föreskrivs av skogsbruksplanen. Initialt behövs ekonomisk täckning för skyltning
och uppmärkning av reservatsgränsen samt för framtagning av informationsmaterial inklusive inmätning av stigar. Den föreslagna skötselplanen för området omfattar en hel del investeringar så som anläggning av nya stigar, ridleder
och brygga. Det är viktigt att både investeringspengar och resurser för framtida
drift och underhåll säkras till varje enskild investering. Att anlägga ett utegym
eller enklare hinderbana är förvaltningen tveksamma till ur ett resursperspektiv.
Tekniska förvaltningen har nyligen anlagt en hinderbana vid motionscentrum
nordväst om reservatet och den kommer inom kort att kompletteras med ett
utegym. Det finns ingen tydlig koppling mellan reservatets mål och anläggandet av ett utegym. Förvaltningen är också osäkra på anläggandet av en ridled i
området. Dels med anledning av att trafiksäkerheten vid korsningen med
Västeråsvägen noga måste övervägas innan en ridled tillskapas och dels på att
hästar ger ett visst slitage vilket gör att placeringen av ridleden behöver vara
sådan att andra stigar inte förstörs.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts AU § 59
Arbetsutskottet beslutade den 11 juni 2019 § 49 att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag.
Reinder Nispeling (L) yrkar att man är positivt inställd till bildandet av
Valstasjöns naturreservat men att man vill uttala följande: Föreslagen
finansiering av skötselåtgärder inom naturreservatet kommer inte att täcka
samtliga kostnader som föreslås i skötselplanen. Tekniska nämnden har inte i
sin budget medel för att täcka dessa kostnader och att medel behöver därför
tillskjutas årligen. Tekniska nämnden bör också utifrån tekniska förvaltningens
förutsättningar vara de som bestämmer genomförandetakten och ambitionsnivån på skötsel- och utvecklingsåtgärder. I övrigt överlämnas förvaltningens
skrivelse som nämndens synpunkter i övrigt på bildandet av naturreservatet.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Reinder Nispeling (L) yrkande
att man är positivt inställd till bildandet av Valstasjöns naturreservat men vill
uttala följande:
Föreslagen finansiering av skötselåtgärder inom naturreservatet kommer inte att
täcka samtliga kostnader som föreslås i skötselplanen. Tekniska nämnden har
inte i sin budget medel för att täcka dessa kostnader och att medel behöver därför tillskjutas årligen. Tekniska nämnden bör också utifrån tekniska förvaltningens förutsättningar vara de som bestämmer genomförandetakten och
ambitionsnivån på skötsel- och utvecklingsåtgärder. I övrigt överlämnas förvaltningens skrivelse som nämndens synpunkter i övrigt på bildandet av naturreservatet.

_________
Exp: Teknisk chef
Bygg- och miljönämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 60
Tillsättande av dataskyddsombud för tekniska nämnden Dnr 291/19
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den gäller som lag i
Sverige och ersätter personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen kompletteras även med nationella lagar. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska
varje personuppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer
och ska ha förmåga att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt
förordningen. Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhet.
Samtliga nämnder beslutade att utse att Jonna Kangas i Sala kommun till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018 och ett särskilt avtal om samverkan träffades. Sala har nu sagt upp samverkansavtalet. Enligt Dataskyddsförordningen måste kommunen (varje nämnd) tillsätta nytt dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 § 150 att rekommendera övriga
nämnder att utse Armine Kanakanian som dataskyddsombud för respektive
nämnds verksamhet. I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar hon direkt
till kommunledningsgruppen i Hallstahammars kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2019 § 50.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Armine Kanakanian till dataskyddsombud för de verksamheter som
tekniska nämnden ansvarar för, samt
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 30 % av dataskyddsombudets
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelningsnyckel som fastställs av kommunledningsgruppen.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Armine Kanakanian
Reglementspärmen
Controller
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 61
Avsiktsförklaring avseende framtida samarbete inom VA-verksamheten för godkännande, samt styrgrupp för utredningsarbetet
Dnr 296/19
Kommunchefen anför i skrivelse bland annat att Mälarenergi och Surahammar
har under en längre tid diskuterat samverkan inom VA-verksamhet. Dessa
parter tecknade i februari 2018 ett avtal om utvidgat samarbete angående
vatten- och avloppsfrågor samt anslutande frågor, vari parterna avsåg att utreda
möjligheterna för sådan utvidgat samarbete och formerna för ett sådant. Även
Hallstahammar har under 2019 inbjudits att medverka i samarbetet. Diskussion
har även förts på politisk nivå inom alla berörda kommuner. Parternas utredning och de politiska diskussionerna har resulterat i att man vill gå vidare att
titta på detaljerna för att bilda ett gemensamt driftbolag.
Omfattning av avsiktsförklaringen är bland annat att var part ska se över
statusen på sina VA-anläggningar, inklusive förnyelse-, utbyggnads-, sanerings- och utvecklingsplaner. Översynen ska även innefatta efterlevande av
tillståndsvillkor samt förmåga till befolkningsutveckling. Målsättningen är att
part ska presentera sina resultat för övriga parter senast vid utgången av
december 2019.
Parterna ska ta fram ett gemensamt beslutsunderlag för bildandet av bolaget,
vilket ska inkludera styrning av bolaget, administrativa regler för beslut,
bemanning, systemstruktur, säkerhetslösningar och första investeringsram.
Bolagets ansvarsområden efter dess bildande ska vara drift och underhåll,
vatten- och avloppsplanering, fakturering, projektgenomförande, förnyelse och
kundkontakt. All drift och planeringspersonal ska vara anställda i bolaget.
Bolaget ska ha tjänstemannastyrelse som styrs av Vattentjänstlagen och ägardirektiv. Bolagets ägare ska även fortsättningsvis besluta om verksamhetsområde, dvs. var kommunalt vatten och avloppstjänst ska tillhandahållas, taxa
för vatten och avlopp enligt självkostnadsprincipen i den egna kommunen,
investeringsram, ambitionspolicy för t ex. reservvattenförsörjning, förnyelsetakt, dagvatteninriktning.
Ägarna ansvarar för politiskt beslutsforum. Ägarna ska ha en egen beställarkompetens som driver den politiska förankringen. Ägarna behåller ägarskapet
av nät och anläggningar.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019 § 152 att ställa sig bakom
avsiktsförklaring avseende gemensamt driftbolag för VA-verksamhet, att
kommunchefen har rätt att, i samordning med Surahammars kommun, göra
justeringar i avsiktsförklaringen, att kommunstyrelsens och tekniska nämndens
arbetsutskott ska utgöra styrgrupp för utredningsarbetet inom VA-verksamheten, samt att en alternativ utredning, utifrån avsiktsförklaringen, görs
parallellt för fortsatt drift i egen regi. Ärendet förutsätter likalydande beslut från
tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 61
Arbetsutskottet beslutade den 11 juni 2019 § 51 att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag.
Marijo Edlund (S) yrkar att tekniska nämnden ska ställa sig bakom förslag till
avsiktsförklaringen, att kommunchefen har rätt att, i samordning med
Surahammars kommun, göra justeringar i avsiktsförklaringen och att kommunstyrelsens och tekniska nämndens arbetsutskott ska utgöra styrgrupp för framtida utredningsarbetet inom VA-verksamheten. Vidare yrkar han att en alternativ utredning, utifrån avsiktsförklaringen, ska göras parallellt för fortsatt drift
i egen regi.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande
att ställa sig bakom avsiktsförklaring avseende gemensamt driftbolag för VAverksamhet,
att kommunchefen har rätt att, i samordning med Surahammars kommun, göra
justeringar i avsiktsförklaringen,
att kommunstyrelsens och tekniska nämndens arbetsutskott ska utgöra styrgrupp för utredningsarbetet inom VA-verksamheten, samt
att en alternativ utredning, utifrån avsiktsförklaringen, görs parallellt för fortsatt
drift i egen regi.

Exp: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 62
Avgiftsföreläggande från Arbetsmiljöverket gällande underlåtenhet att se
till att fallskydd finns vid risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer
– finansiering härför Dnr 133/19
Tekniska förvaltningen har den 25 april 2019 fått ett avgiftsföreläggande från
Arbetsmiljöverket om sanktionsavgift för underlåtenhet att se till att fallskydd
finns vid risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer. Arbetsmiljöverket
förelägger Hallstahammars kommun en sanktionsavgift om 400 000 kr. I föreläggandet anförs det att vid inspektion den 8 mars 2019 på byggarbetsplats vid
Nibbleskolan, Häradsvägen 8 i Hallstahammar, framkom det att byggnads- och
anläggningsarbete hade utförts där det fanns risk för fall och fallhöjden var två
meter eller mer.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 maj 2019 att fem personer har
utfört arbete där det fanns risk för fall. Arbetet har utförts nära kanten på lågdelens tak. Sanktionsavgiften baseras på det totala antalet anställda på Hallstahammars kommuns organisationsnummer, vilket innebär att sanktionsavgiften
blir den högsta möjliga d.v.s. 400 000 kr. Förvaltningen motsätter sig inte att
betala en sanktionsavgift men anför att den blir hög då man räknar in alla personalkategorier som finns i samtliga kommunala verksamheter.
Tekniska nämnden beslutade den 9 maj 2019 § 45 att som sin invändning mot
Arbetsmiljöverkets avgiftsföreläggande gällande underlåtenhet att se till att
fallskydd finns vid risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer överlämna
tekniska förvaltningens skrivelse den 4 maj 2019.
Den 27 maj 2019 inkom föreläggande från förvaltningsrätten i Karlstad gällande tillämpning av arbetsmiljölagen mellan parterna Arbetsmiljöverket och
Hallstahammars kommun. Arbetsmiljöverket anför att de vidhåller att
sanktionsavgiften ska utgå med 400 000 kr med hänvisning till 8 kap. 6 §
arbetsmiljölagen där det framgår att sanktionsavgift ska tas ut av den fysiska
eller juridiska person som drev den verksamhet där överträdelsen skedde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2019 § 52.
Tekniska nämnden beslutar
att kostnaden om 400 000 kr angående avgiftsföreläggande från arbetsmiljöverket gällande underlåtenhet att se till att fallskydd finns vid risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer ska rymmas inom befintlig budget.
_________
Exp: Teknisk chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 63
Redovisning av meddelande- och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-06-18
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-06-18
- arbetsutskottets protokoll 2019-06-11

Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

