SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
Plats och tid

Sida

2022-02-22

1

KF-salen, Kommunhuset, klockan 13.15 – 16.45
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Reinder Nispeling (L) ordförande
Aliki Karlsson (S)
Susanne Johansson (S)
Lars Wilhelmsson (C)
Hans Strandlund (M)
Peter Ristikartano (MP)
Sigrid Moser-Nyman (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Jesper Bertilsson (L), Ulf Olsson (C), Kenth Rydén (KD), samt sekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott, barn- och utbildningsnämndens arbetesutskott; Kjell Ivemyr (S), Sigge Synnergård (L), Jenny Landernäs
(M) § 15, skolchef Anna Landehag § 15, områdeschef Ann-Sofie Güntzel § 15,
kvalitetsutvecklare/bitr skolchef Sebnem Levin § 15, nämndsekreterare Kristin
Karlsson § 15, övriga se § 14.

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Sigrid Moser-Nyman (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 24 februari 2022 klockan 12.00.

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

14 - 30

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Reinder Nispeling (L)
Justerande

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

Sigrid Moser-Nyman (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Tekniska nämnden §§ 14-30

Sammanträdesdatum

2022-02-22

Anslaget uppsättes

2022-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2022-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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2022-02-22
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TN § 14
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 15, 27 – miljöingenjör Malin Sernland
§ 16 – teknisk chef Carina Elliot, fastighetschef Peter Wallén
§ 17-21, 29 – gata-/parkchef Jessica Cedergren
§ 22-24 – va-chef Annica Wijk
§ 25-26 – teknisk chef Carina Elliot
§ 28 – controller Veronica Strandgren, teknisk chef Carina Elliot

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2022-02-22

Sida
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TN § 15
Information från förvaltningen

Dnr 238/21

Miljöingenjören redogör för slutredovisning av sanering av Trångfors skjutbana. Projektmålet uppfylldes och saneringsrapporten är godkänd av tillsynsmyndigheten. Området uppfyller därmed kriterierna i gällande arrendeavtal och
arrendeavtalet kan därmed avslutas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2022-02-22
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TN § 16
Inriktningsbeslut Nibbleskolan

Dnr 77/22

Tekniska chefen och skolchefen anför i gemensam skrivelsen den 14 februari
2022 bland annat att Nibbleskolan är byggd i början av 70-talet. Skolan är därmed mer än 50 år gammal vilket innebär att den tekniska livslängden i många
hänseenden har passerats. Nibbleskolan är en av kommunens största skolor med
årskurserna F-6 och det har varit en stor inflytt av elever till skolan. En av
byggnaderna är ursprungligen byggd som en högstadieskola och är därför inte
ändamålsenlig för dagens verksamhet.
För att få en helhetsbild över skolans status och skick har en statusbesiktning
genomförts av WSP och den visar på att det finns ett flertal brister inom flera
områden i skolans lokaler och skolgård som kommer att vara väldigt kostnadsdrivande i en ombyggnadssituation. Eftersom skolan har ett omfattande ombyggnadsbehov har en kostnadskalkyl tagits fram för en ombyggnation (alt 1)
och den jämförs med vad det skulle kosta att bygga en ny skola för 500 elever
(Alt 2) samt en nybyggd skola för 350 elever (alt 3). Projektkostnaderna mellan
en ombyggnation och en nybyggnation för 500 elever är drygt 92 miljoner
kronor dyrare för nybyggnadsalternativet (Alt 2) vilket innebär att nettokostnadsökningen är 1 782 tkr dyrare per år för det alternativet. Tar man hänsyn till
driftskostnader sparar man på nybyggnadsalternativet (alt 2) 979 tkr per år på
de summerade driftkostnaderna. Lägger man utöver driftkostnaderna till de
befintliga kapitalkostnaderna är de för nybyggnadsalternativet (alt 2) 878 tkr
lägre än för ombyggnadsalternativet (alt 1). Det förklaras av att de delar som
rivs vid en nybyggnation behöver skrivas ned med 8 488,7 tkr. Kostnadsökningen mot nuläget skulle bli 10 998 tkr för ombyggnadsalternativet (alt 1) och
10 923 tkr för nybyggnadsalternativet (alt 2).
Både tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen förespråkar
nybyggnad av skola för 500 elever (alt 2). Nybyggnationen kommer att vara
dyrare initialt men ger långsiktigt positiva ekonomiska effekter genom minskade drift- och underhållskostnader. En ny skola skulle dessutom innebära en
ändamålsenlig skolmiljö anpassad för dagens moderna lärande. Oavsett val av
inriktningsbeslut behöver evakueringsmoduler gå ut på en förnyad konkurrensutsättning i befintligt ramavtal gällande Hyresmoduler hos Adda. Evakueringsmoduler har uppskattats kosta upp till 45 Mkr för en treårsperiod. En förlängning om 12 månader kostar grovt uppskattat ytterligare 10 Mkr. Notera att
dessa siffror är osäkra då ingen upphandling ännu utförts. Vad gäller tillagningskök och matsal upphandlas dessa som en option som behöver träda in om
man går på något av nybyggnadsalternativen (alt 2 och 3).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 10.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 16
Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen förorda inriktningsbeslut för utredningsalternativ 2 –
Nybyggnation för 500 elever till en kalkylerad projektkostnad om 342 036 000
kronor, samt
att hos kommunstyrelsen hemställa att startanmälan beviljas för moduletablering så att förnyad konkurrensutsättning av hyresmoduler kan utföras.
På begäran av Hans Strandlund (M) beslutar tekniska nämnden att Strandlunds
anteckning får biläggas protokollet, bilaga 1 § 16/2022.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska chefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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TN § 17
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 för åtgärder av
bristfällig vägkropp Dnr 53/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att för
att säkerställa infrastrukturens funktion behövs kontinuerligt arbete med vägarnas uppbyggnad. Under 2022 kommer fokus för investeringen vara på att åtgärda dagvattenhanteringen. Brunnar och brunnslock ska hamna i rätt nivå i
förhållande till vägkroppen för att säkerställa att avrinningen fungerar. Detta är
även en förutsättning för att vinterväghållningen ska fungera på ett bra sätt. I
budgeten för 2022 finns det avsatt 1 500 000 SEK för att investera i åtgärder
bristfällig vägkropp. Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 80 år vilket ger
en nettokostnadsökning om 42 816 SEK per år. Ingen budgetkompensation ska
ske för investeringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 12.
Tekniska nämnden beslutar
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Åtgärder bristfällig vägkropp” med 1 500 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

_______
Exp till: Gata-/parkchef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2022-02-22

Sida
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TN § 18
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 för förnyelse av
gatubelysning Dnr 54/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att
förvaltningen önskar genomföra planerad investering avseende utbyte av gamla
stolpar och armaturer för att ha en ändamålsenlig och energieffektiv belysning.
Med utbytet säkerställs funktionen och med nya armaturer blir elförbrukningen
lägre. Översyn sker även av befintliga elskåp för utflyttning och nedsäkring och
därmed sänka våra fasta kostnader. Under 2022 avses utbyte ske i anslutning av
belysningsstolpar vara i anslutning till asfalteringsarbeten för att både effektivisera arbetet i produktion och kostnadsoptimera. Bytet kommer främst ske på
gång- och cykelvägar. I budgeten för 2022 finns det avsatt 500 000 kronor för
att investera i förnyelse av belysning. Den genomsnittliga nyttjandeperioden är
40 år vilket ger en nettokostnadsökning om 20 044 kronor per år. Ingen budgetkompensation ska ske för investeringen.
Arbetsutskottet beslutade den 16 februari 2022 § 13 att utan eget förslag överlämna ärendet till tekniska nämnden.
Reinder Nispeling (L) yrkar att starttillstånd ska beviljas med 500 000 kronor
och att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning. Vidare yrkar Nispeling att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning, samt att en slutredovisning av projektet ska ske
efter genomförandet.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Reinder Nispelings (L) yrkande
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Förnyelse av belysning”, med
500 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

__________
Exp till: Gata-/parkchef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2022-02-22
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TN § 19
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för underhåll av
broar och tunnlar Dnr 62/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att
man behöver säkerställa skicket på broar och tunnlar. Under 2022 kommer belysning ses över i tunnlar vilket kommer att resultera i minskad elförbrukning
samt att säkerställa funktionen. Den upplevda tryggheten kommer att öka på
dessa platser. På broar kompletterar och ersätter vi dåliga räcken. Övrigt så
arbetar vi vidare enligt tidigare utredning för broar, under året tas förfrågningsunderlag fram för att genomförande 2023. I budgeten för 2022 finns det avsatt
500 000 kronor för att investera i konstbyggnad (Broar). Den genomsnittliga
nyttjandeperioden är 17,5 år vilket ger en nettokostnadsökning om 18 103
kronor per år. Ingen budgetkompensation ska ske för investeringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 14.
Tekniska nämnden beslutar
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Konstbyggnader” med
500 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

__________
Exp till: Gata-/parkchef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2022-02-22
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TN § 20
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för underhåll av
bryggor – hemställan hos kommunstyrelsen Dnr 63/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att
man behöver säkerställa skicket på kommunala bryggor längs kanalen. Under
2022 används investeringsbudgeten att restaurera bryggor samt att vi arbetar
med en satsning tillsammans med kultur och fritid med upprustning av bryggan
i gästhamnen. I budgeten för 2022 finns det avsatt 1 000 000 kronor för
”Bryggor”. Genomsnittlig nyttjandeperiod på 15 år. Detta antagande ger en
nettokostnadsökning om 78 657 kronor per år, för vilket budgetkompensation
begärs.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 15.
Tekniska nämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet
”Bryggor”, med 1 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att nettokostnadsökningen om 78 657 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för årets investeringar,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Gata-/parkchef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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TN § 21
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för att anlägga
brygga Valstasjön – hemställan hos kommunstyrelsen Dnr 65/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att
man ska anlägga en brygga vid Valstasjön. I budgeten för 2022 finns det avsatt
300 000 kronor för ”Brygga Valstaskogen”. Genomsnittlig nyttjandeperiod på
30 år. Detta antagande ger en nettokostnadsökning om 10 000 kronor per år, för
vilket budgetkompensation begärs.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 16.
Tekniska nämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet
”Brygga Valstaskogen”, med 300 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att nettokostnadsökningen om 10 000 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för årets investeringar,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Gata-/parkchef
Controller r

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 22
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för digitalisering av
vattenmätare Dnr 56/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 februari 2022 bland annat att
verksamheten påbörjade ett arbete med byte av abonnenternas befintliga analoga vattenmätare till digitala vattenmätare år 2020. Planen är att alla vattenmätare i kommunen ska bytas ut till digitala vattenmätare under ett antal år
(2020 - 2023). Tekniken har ett flertal fördelar. Det behövs ingen avläsning hos
fastighetsägaren då avläsningen kommer in digitalt och det är lättare att se den
faktiska förbrukningen samt att man får en noggrannare mätning. I budgeten för
2022 finns det avsatt 1 000 000 kronor för att investera i digitala vattenmätare.
Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 10 år vilket ger en nettokostnadsökning om 109 350 kronor per år. Ingen budgetkompensation sker för investeringar för taxefinansierad verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 17.
Tekniska nämnden beslutar
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Digitalisering av Vmätare”
med 1 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

________
Exp till: VA-chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida
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TN § 23
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för förnyelse av
ledningsnätet Dnr 57/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 februari 2022 bland annat att
föråldrat ledningssystem för dricksvatten och avlopp medför att behov av förnyelse på ledningsnätet krävs. Under flera år har arbetet med förnyelse av ledningsnätet pågått. Fortsatta investeringar föreslås för att fortsätta arbetet med att
undvika onödiga driftstörningar till följd av läckage samt fortsätta säkerställa
kommunens dricksvattenförsörjning och avloppshantering. I budgeten för 2022
finns det avsatt 5 000 000 kronor för att investera i kommunens ledningsnät.
Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 50 år vilket ger en nettokostnadsökning om 177 350 kronor per år. Ingen budgetkompensation sker för investeringar för taxefinansierad verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 18.
Tekniska nämnden beslutar
att bevilja starttillståndför investeringsprojektet ”Ledningsnätets investering”
med 5 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

__________
Exp till: VA-chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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TN § 24
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för extra reningssteg
Dnr 58/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 februari 2022 bland annat att en
mikrobiologisk barriäranalys MBA har tidigare utförts. Enligt beräkningar i
analysen påvisar det att kommunen är i behov av ett ytterligare reningssteg. I
kommande investeringsbudget för 2022 finns det avsatt 15 000 000 kronor för
att investera i ett filter till kommunens vattenverk. Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 30 år vilket ger en nettokostnadsökning om 716 750 kronor per
år. Ingen budgetkompensation sker för investeringar för taxefinansierad verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 19.
Tekniska nämnden beslutar
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Verken inv paket - Filter”
med 15 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

__________
Exp till: VA-chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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TN § 25
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 för inköp av Mätutrustning Trimble R12 I GPS Dnr 51/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 februari 2022 bland annat att
nuvarande mätningsutrustning är avskriven och i behov av utbyte. Det har även
skett en teknikutveckling inom mätningsområdet och det finns idag utrustning
som förenklar det mättekniska arbetet och kommer att höja effektiviteten i vårt
arbete. I budgeten för 2022 finns det avsatt 270 000 kronor för att investera i
mätutrustning Trimble R12 I GPS. Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 3
år vilket ger en nettokostnadsökning om 93 060 kronor per år. Ingen budgetkompensation ska ske för investeringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 20.
Tekniska nämnden beslutar
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Mätutrustning Trimble R12 I
GPS” med 270 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

__________
Exp till: Tekniska chefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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TN § 26
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 gällande utredning
av kommande investeringar - hemställan till kommunstyrelsen Dnr 52/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 februari 2022 bland annat att
innan beslut om investering kan fattas av tekniska nämnden eller kommunstyrelsen behövs medel för att genomföra utredningar och kostnadskalkyler för
att kunna ta fram relevanta beslutsunderlag. I budgeten för 2022 finns det avsatt
2 000 000 kronor för utredning av kommande investeringar. Då vi i detta läge
inte vet vad utredningarna kommer att avse, antar vi att det handlar om en
genomsnittlig nyttjandeperiod på 40 år. Detta antagande ger en nettokostnadsökning om 80 175 kronor per år, för vilket budgetkompensation begärs.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 21.
Tekniska nämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet
”Utredningar av kommande investeringar” med 2 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att nettokostnadsökningen om 80 175 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för årets investeringar,
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

__________
Exp till: Tekniska chefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2022-02-22
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TN § 27
Detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233 – för samråd

Dnr32/22

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörstafors bruk, Dp
233 till bland annat tekniska nämnden för samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse i Sörstafors. Syftet är även att skapa möjligheter för en utveckling av
verksamheter, kontor, sällanköpshandel och andra centrumfunktioner. Både
tillkommande och ny bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevarande av naturmiljön längs med Kolbäcksån. Planförslaget omfattar fastigheterna Sörsta 1:2, 1:35, 6:1, 6:34, XX och XX. Idag är marken i huvudsak
planlagd för industriändamål och industripark. Planförslaget innebär att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekräfta befintlig bostadsbebyggelse
Bekräfta befintlig trafikinfrastruktur i form av väg 252
Bekräfta befintliga gång- och cykelvägar längs med väg 252
Bekräfta och säkerställa befintliga grönområden längs med Kolbäcksån
och Svenbybäcken som idag tillåts bebyggas för industriändamål
Möjliggöra för omvandling av befintlig industribebyggelse samt för viss
nybyggnation till bostäder, kontor, verksamheter och sällanköpshandel
inom bruksområdet
Möjliggöra för nya bostäder med tillhörande nödvändiga funktioner i
Sörstafors bruksnärområde
Säkerställa att områdets kulturvärden bevaras samt utvecklas med hänsyn och varsamhet
Säkerställa risk- och bullersituationen kring väg 252
Säkerställa dagvattenhanteringen och geotekniken inom området
Upplysa om markföroreningar samt hur dessa ska hanteras innan
byggnation
Bestämmelser inom utpekat område från byggnadsplan 88 för Sörstafors från 1958 upphör att gälla

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat är
positiva till förslaget och anser att det är särskilt positivt att det sker exploatering i ett delvis redan exploaterat område där teknisk infrastruktur finns i eller i
närheten av planområdet. Förvaltningens synpunkter avser:
•

Justerandes signatur

Text om avfall bör stämmas av med VafabMiljö så att den är uppdaterad avseende exempelvis gällande ansvaret för returpapper och det
oklara framtida ansvaret för förpackningar.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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Forts TN § 27
•

•
•
•

Beskrivningen av föroreningssituationen är delvis otydlig. Det finns
motsättningar i ”ställvis höga halter av metaller” och att MKM-halter
inte bedöms utgöra några hälsorisker. Om halterna är över MKM eller
KM finns det per automatik en risk. En friskrivning från detta bör motiveras i en riskbedömning eller liknande. Vidare bör skrivningen ”lätt
förorenade äldre fyllnadsmassor” omformuleras på ett sätt som
beskriver situationen utifrån KM eller MKM om det ska saneras.
Det är viktigt att poängtera att då det inte finns några kommunala målpunkter/intressen på platsen så ska huvudmannaskapet för gator och
vägar ligga på samfälligheten.
Vid planläggning av naturmark så ska skötsel ombesörjas och bekostas
av samfälligheten.
Kapaciteten för emottagande av spillvatten från området finns inte idag
till intilliggande pumpstation. Utredning om otillräcklig dimension av
både pumpstation och inkommande avloppsledning föreligger eller om
stort inläckage av ovidkommande vatten är orsaken.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 22.
Tekniska nämnden beslutar
att som sitt yttrande över detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233, överlämna
tekniska förvaltningens skrivelse den 4 februari 2022 till kommunstyrelsen.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Tekniska chefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 28
Årsredovisning för tekniska nämnden 2021 inklusive redovisning av
internkontroll 2021 Dnr 69/22
Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning för tekniska nämndens
verksamheter under 2021 inklusive redovisning av internkontroll 2021. För år
2021 uppgår tekniska förvaltningens budgetram till 38 390 tusen kronor. Förvaltningen redovisar ett överskott om ca 6,7 miljoner kronor. Ett resultat som
överträffar förväntningarna vid delårsbokslutet per sista augusti där prognosen
pekade på ett överskott om ca 900 tusen kronor. Jämfört med föregående år så
redovisas ett högre utfall om ca 3,9 miljoner. Intäktssidan har ökat med ca 5
miljoner jämfört med föregående år. Den största skillnaden mellan åren finns
under övriga intäkter som till största delen beror på vinsten vid försäljningen av
Prästgården. Under posten avgifter och bidrag så beror skillnaden mellan åren
främst på värdeförändring av skogsverksamheten. Att intäktssidan redovisar ett
överskott om ca 12 miljoner kronor beror till största del på försäljning av
exploateringstomter (ca 7,1 miljoner kronor), notera dock att dessa även påverkar övriga kostnader då värdet på tillgången justeras i samband med försäljning. Dock finns det en resultatstörande post på 2,8 miljoner kronor som avser
reavinster vid försäljning av tomträtter. Under personalkostnader finns ett överskott på 3,5 miljoner kronor och bidragande orsaker till det är vakanser, långtidssjukfrånvaro, föräldraledigheter men också lägre utfall på beredskap under
årets första månader. Kostnaderna exklusive personalkostnader redovisar ett
underskott om ca 8,5 miljoner kronor varav ca 4,3 miljoner kronor baseras på
justering av värdet på omsättningstillgången Exploateringsmark. Det som också
påverkar utfallet negativt är saneringskostnader på ca 3,1 miljoner kronor.
Vilket också förklarar skillnaden under främmande tjänster jämfört med föregående år. Det som också sticker ut är köp av verksamhet som ligger ca 50 %
högre i år jämfört med föregående år och beror bland annat på ökade kostnader
för snöröjning då det var en relativt mild vinter förra året.
VA-verksamheten har en s k nollbudget dvs att verksamhetens kostnader ska
balanseras av deras intäkter. För året redovisar VA-verksamheten ett underskott
om ca 1,1 miljon kronor. Där intäktssidan visar ett underskott om 2,6 miljoner
och jämfört med föregående år är utfallet 1,4 miljoner kronor lägre i år. Vilket
framför allt beror på mer arbete på investeringsprojekt och lägre brukningsavgifter. Effekten för utfört arbete på investeringsprojekten för året är 2,4 miljoner kronor vilket också påverkar utfallet för personalkostnaderna som redovisar
ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Överskottet på personalkostnadssidan beror också på vakans, sjukfrånvaro och föräldraledighet. Kostnaderna exklusive
personal redovisar ett underskott på ca 1,3 miljoner kronor mot budget och ett
lägre utfall på 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Där största avvikelsen mellan åren finns under övriga främmande tjänster, övriga kostnader
och avskrivningar. Det beror främst på ökade kostnader för kemikalier, hantering av slam, konsulter och underhåll av inventarier konsultkostnader.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Forts TN § 28
Tekniska förvaltningen har 98 medarbetare och andelen män har i jämförelse
med fjolåret ökat något till 55 %. Förvaltningen har den högsta medelåldern
bland alla kommunens förvaltningar. Andelen som är 50 år och äldre utgör 65
% av de tillsvidareanställda. Andelen heltidsarbetande ökar till 86 % (2020
84%). Sjukfrånvaron har minskat till 3,51 % (2020 5,52 %) vilket får ses som
ett kvitto på att vårt arbete med att begränsa smittspridningen har fungerat.
Långtidssjukskrivningar fortsätter att minska även 2021 vilket är positivt.
Frisktalet ökade till 43% (2020 38%), som är den andel medarbetare som inte
har haft någon sjukfrånvaro alls under året. Inom de närmaste fem åren kommer
25,5% (2020 24%) av förvaltningens medarbetare att uppnå en ålder av 65 år.
Förvaltningen står inför stora utmaningar vad gäller personal och har under året
påbörjat arbetet med kompetensförsörjningsplan enligt kommunens riktlinje
och arbetet med en handlingsplan pågår.
Arbetsutskottet beslutade den 16 februari 2022 § 23 att överlämna ärendet till
tekniska nämnden utan eget förslag.
Reinder Nispeling (L) yrkar att årsredovisningen ska godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Reinder Nispeling (L) yrkande
att godkänna tekniska nämndens årsredovisning 2021, inklusive internkontroll
2021 och överlämna den till kommunstyrelsen.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Tekniska chefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 29
Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och
vägar år 2023 Dnr 447/21
Trafikverket erbjuder i skrivelse den 7 oktober 2021 kommuner och regionala
kollektivtrafikmyndigheten att söka statlig medfinansiering för investeringar i
kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät för år 2023. Statlig medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med högst 50 % av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering. Ansökan
ska ske senast den 1 mars 2022 och beslut förväntas tas i månadsskiftet majjuni.
Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket senast 31 oktober 2023. Detta datum är viktigt för att
Trafikverket ska ha möjlighet att besluta om och genomföra utbetalning av
beviljat belopp senast den 22 december 2023. Åtgärder för vilka statlig medfinansiering söks måste vara tillräckligt förberedda för genomförande i den
kommunala planeringen och utrymme behöver finnas i den kommunala investeringsplanen. Kommunen får ansöka om åtgärder som sträcker sig över mer än
ett år, men då ska detta framgå tydligt i ansökan. Åtgärden får påbörjas år 2022
efter beslut skickats ut. Påbörjas åtgärden senare än år 2023 ska ansökan om
statlig medfinansiering lämnas in kommande år. Intressegrupper, till exempel
för personer med funktionsnedsättning, bör i ett tidigt skede ges möjlighet att
delta i planeringen av åtgärderna.
Förvaltningen har tagit fram två objekt för ansökan 2023. Flytt av ett hållplatsläge samt trafiksäkerhetsåtgärder på Parkgatan. Totalkostnaden för åtgärderna
beräknas till 1 500 000 kronor, förvaltningen föreslår att ansöka om statlig
medfinansiering för 50 % av kostnaden.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Reinder Nispeling (L) yrkar att ansökan om medfinansiering ska göras för
projekten trafiksäkerhetsåtgärder på Parkgatan och flytt av hållplatsläge
Västeråsvägen.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Reinder Nispelings (L) yrkande
att ansöka om medfinansiering för miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det
kommunala vägnätet år 2023 för följande trafiksäkerhetsåtgärder: trafiksäkerhetsåtgärder på Parkgatan och flytt av hållplatsläge Västeråsvägen.
__________
Exp till: Gata-/parkchef
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 30
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-02-22
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-02-22
- arbetsutskottets protokoll 2022-02-16

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

