SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
Plats och tid

Sida

2022-04-20

1

KF-salen, Kommunhuset, klockan 13.15 –14.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Marijo Edlund (S), ordförande
Reinder Nispeling (L)
Jim Larsson (S)
Lars Wilhelmsson (C)
Hans Strandlund (M)
Aliki Karlsson (S)
Sigrid Moser-Nyman (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Jesper Bertilsson (L), Andreas Ångman (SD), samt sekreterare
Kristin Karlsson, teknisk chef Carina Elliott

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Jim Larsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 20 april 2022 klockan 14.40

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

40 - 45

Kristin Karlsson
Ordförande

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

Marijo Edlund (S)
Justerande

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

Jim Larsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ och §§

Tekniska nämnden §§ 40-45

Sammanträdesdatum

2022-04-20

Anslaget uppsättes

2022-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Kristin Karlsson
Utdragsbestyrkande

2022-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2022-04-20

Sida

2

TN § 40
Lokal trafikföreskrift gällandeförbud att parkera på Östra Åvägen/
Gjuterivägen Dnr 121/22
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 21 mars 2022 att boende i
dagsläget används ytan för uppställning av motorfordon vilket försvårar arbete
vid snöröjning. Bilar som kommer på Gjuterivägen i norrgående riktning får
svårare att upptäcka södergående cyklister som kommer från cykelbanan på
Östra Åvägen. Korsningens utformning gör att det blir sämre sikt för bilar som
vill backa ut från den nämnda platsen.
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande
förbud att parkera på Östra Åvägen/Gjuterivägen.
Av trafikföreskriften framgår att inom rött markerat område där Östra
Åvägen och Gjuterivägen möts enligt kartan får fordon inte parkeras.
Arbetsutskottet beslutade den 13 april 2022 § 41 att överlämna ärendet till
nämnden utan eget förslag.
Hans Stradlund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Hans Strandlunds (M) yrkande
att återrremittera ärendet gällande lokal trafikföreskrift gällandeförbud att
parkera på Östra Åvägen/ Gjuterivägen.

__________
Exp till: Gata-/parkchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 41
Förutsättningar och behov för tekniska nämnden 2023-2025
Dnr 148/22
Förslag till förutsättningar och behov 2023-2025 har tagits fram för tekniska
nämnden samt en lista med prioriteringar för 2023-2025.
Av förslaget framgår bland annat att förutsättningar och behov för
grunduppdraget, planerade omfördelningar och kommande behov.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2022 § 44.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till budgetförutsättning för tekniska nämnden 2023-2025
och överlämna den till kommunstyrelsen.
Hans Strandlund (M) och Sigrid Moser-Nyman (SD) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Tekniks chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 42
Detaljplan för Herrevad 10, Dp 230 – för samråd

Dnr 119/22

Kommunstyrelsen har översänt förslag till detaljplan för Herrevad 110 på samråd. Synpunkge ska ha inkommit senast den 2 maj 2022. Planförslaget innebär
att kommunens ökade behov av platser på exempelvis särskilt boende eller förskola kan tillgodoses. Mark som tidigare medgett handel och småindustri medger nu vård, bostäder och förskola.
Kommunfullmäktige fattade den 24 augusti 2018 ett inriktningsbeslut om att ett
nytt särskilt boende ska tas fram till 2025. En lokaliseringsutredning pekade ut
Herrevad i Kolbäck som en av de bästa platserna och den 15 april 2019 beslutade kommunstyrelsen att en ny detaljplan skulle upprättas för att säkerställa
kommunens möjlighet att tillhandahålla platser på särskilt boende. Det föreslagna planområdet består idag i huvudsak av en idrottsplats med grusplan samt
lite gräsyta, åkermark och del av en skogsdunge. Exploatering av marken är
positiv ur ett ekologiskt perspektiv då marken redan idag har annan användning
och oexploaterad mark ej behöver tas i anspråk.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 april 2022 bland annat att man
är positiva till förslaget och anser att det är särskilt positivt att man tänkt på att
skapa en detaljplan som medger flexibilitet i de fall kommunens behov ändras i
framtiden. Bra också att det sker exploatering på mark som redan har annan
användning och att man på så sätt undviker att oexploaterad mark behöver tas i
anspråk. Förvaltningen har varit involverade i planprocessen och har haft möjlighet att komma med synpunkter under arbetets gång. Dessa synpunkter är
redan inarbetade i förslaget till detaljplan och förvaltningen har inga ytterligare
synpunkter att lämna på de planhandlingar som hör till Dp 230 Herrevad 10.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2022 § 45.
Tekniska nämnden beslutar
att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan Herrevad 10, Dp 230.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 43
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för att anlägga
brygga Valstasjön – avskrivning av ärende Dnr65/22
Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2022 § 21 att hemställa hos
kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Brygga Valstaskogen” med 300 000 kronor från investeringsbudgeten 2022 och att nettokostnadsökningen om 10 000 kronor/år finansieras från finansförvaltningens
avsättning för årets investeringar.
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.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2022 § 49 att återremittera ärendet till
tekniska nämnden för ytterligare beredning.
Då frågan hör hemma under kommunstyrelsen ska ärendet avskrivas
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2022 § 46.
Tekniska nämnden beslutar
att avskriva ärendet då frågan hör hemma under kommunstyrelsen.

________
Exp till: Kommunstyrelsen
Gata-/parkchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 44
Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 25 april 2022
Dnr 114/22
Tekniska nämnden beslutade den 23 mars 2022 § 38 om ny delegationsordning
för tekniska nämnden.
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av att
kommunstyrelsen fr o m den 1 januari 2022 övertagit ansvarsområden från
tekniska nämnden. Justeringar i nämndernas delegationsordningar behöver
göras bland annat avseende punkter gällande fast egendom.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2022 § 47.
Marijo Edlund (S) yrkar som ett tillägg att punkten 8.1.8 byter plats på
delegaterna, att fastighetschef är nr 1, och förvaltningschef är nr. 2.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till dels
arbetsutskottets förslag och dels Marijo Edlunds (S) tiläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar således
att med upphävande av sitt beslut den 23 mars 2022 § 56 och fr o m den 26
april 2022 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga,
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation,
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen, samt
att punkten 8.1.8 byter plats på delegaterna, att fastighetschef är nr 1, och
förvaltningschef är nr. 2.

__________
Exp till: Reglementspärmen
Samtliga personer upptagna i förteckningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 45
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-04-20
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-04-20
- arbetsutskottets protokoll 2022-04-13

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

