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Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2023-03-15 
 

1  

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Kommunhuset, klockan 13.15 – 16.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordf, ej § 25  

 Marijo Edlund (S)   
 Reinder Nispeling (L)  
 Rolf Lindström (M)  
 Mattias Janssen (SD)  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Svea Klinga Härdevik (V), Jim Larsson (S), Jesper Bertilsson (L), 

Sigrid Moser-Nyman (SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef 
Carina Elliott, övriga se § 17. 
 
 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera  Reinder Nispeling (L) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 20 mars 2023 klockan 12.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 17 - 33 
 - Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Peter Ristikartano (MP) ej 25  Marijo Edlund (S) 25 
    
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Reinder Nispeling (L)    
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 17 - 33 
  
Sammanträdesdatum 2023-03-15 
  
Anslaget uppsättes 2023-03-21 Anslaget nedtages 

 
 

2023-04-12 

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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TN § 17 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 18 - gata/park-chef Elvira Jansson, arbetsledare Mikael Dahlström, 
projektledare Thomas Wallin, fastighetschef Peter Wallén, projektledare 
Anders Allöv och projektledare Karl Sandman 
§ 19 – VA-chef Annica Wijk 
§ 20-22 – Projektledare Ulrika Rönnberg 
§ 23 – Arbetsledare Mikael Dahlström och gata/park-chef Elvira Jansson 
§ 24-25 – Gata/park-chef Elvira Jansson 
§ 30 – Fastighetschef Peter Wallén och projektledare Anders Allöv 
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TN § 18 
 
Information från förvaltningen m fl    Dnr 86/23 
 
Projektuppföljningar  
 
Gata/park-chef, projektledare och arbetsledare redovisar utförda projekt för 
2022 inom gata/park. 
 
Fastighetschefen redovisar utförda projekt 2022 inom fastighetsavdelningen. 
 
Tekniska chefen informerar bland annat om dels statusen kring arbetet med 
Nibbleskolan, dels att Mälarenergi Vatten ser över va-taxan. 
 
Tekniska nämndens sammanträde den 19 april 2023 kommer att vara heldags-
sammanträde. Förmiddagen kommer att ägnas åt utbildning om nämndens 
verksamheter. 
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TN § 19 
 
Slutrapport – medel från investeringsbudgeten för VA-verkens projekt för 
år 2021        Dnr 144/21 
 
Under ett antal år har VA-verket beviljats extra medel för förnyelse i verksam-
heten. I investeringsbudgeten för 2021 erhölls 4,5 miljoner kronor för investe-
ringar. Förvaltningens syfte är att arbetet ska fortsätta att säkerhetsställa kom-
munens dricksvattenförsörjning och avloppshantering. 
 
De planerade projekten för 2021 är: 

• Uppgradering av verksamhetens larm 
• Förtjockare slam 
• Nya ventiler till Vallby ps 
• Ombyggnad av Lyckhems ps 
• Airwatergreen 

 
De planerade åtgärderna har presenterats till tekniska nämnden i december 
2020 och har redovisats kontinuerligt i samband med projektuppföljningar 
under 2021. 
  
Kommunstyrelsen har begärt slutrapportering för projektet. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 februari 2023 bland annat att fler 
av underprojekt till den totala investeringsbudgeten för VA-verken kunde inte 
genomföras. Den planerade ombyggnationen av Lyckhems pumpstation flytta-
des fram då planen är en eventuell exploatering i området. Dimensioneringen 
av pumpstationen är då kanske inte tillräcklig. En ny kapacitetsberäkning behö-
ver göras när man vet hur området ska utformas. Inköp och installation av en 
förtjockare på reningsverket blev det leveransförseningar orsakade av pande-
min. Detta projekt fortsatte in i år 2022 
 
Av den totala investeringsbudgeten på 4,5 miljoner för 2021 upparbetades drygt 
1,6 miljoner. Återstående medel tilläggsbudgeteras till 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 6. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna slutrapport gällande medel från investeringsbudgeten för VA-
verkens projekt för år 2021, samt  
 
att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen.  
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
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TN § 20 
 
Starttillstånd för projektet ”Förnyelse av belysning”    Dnr 100/23 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 februari 2023 bland annat att 
utbyte av gamla stolpar och armaturer för att ha en ändamålsenlig och energi-
effektiv belysning. Med utbytet säkerställs funktionen och med nya armaturer 
blir elförbrukningen lägre. Översyn sker även av befintliga elskåp för utflytt-
ning och nedsäkring och därmed sänka våra fasta kostnader. Under 2023 avses 
utbyte ske i anslutning av belysningsstolpar och i anslutning till asfalterings-
arbeten för att både effektivisera arbetet i produktion och kostnadsoptimera. 
Bytet kommer främst ske på gång- och cykelvägar. 
 
I budgeten för 2023 finns det avsatt 850 000 kronor för att investera i förnyelse 
av belysning. Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 40 år vilket ger en 
nettokostnadsökning om 55 258 kronor per år. Ingen budgetkompensation ska 
ske för investeringen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 7.   
 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Förnyelse av belysning” om 
850 000 kronor från investeringsbudget 2023,   
 
att ingen budgetkompensation ska ske för investeringen, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Gata/parkchef 
 Controller 
 Teknisk chef 
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TN § 21 
 
Starttillstånd för projektet ”Bro Sörkvarnsvägen”    Dnr 98/23 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 21 februari 2023 bland annat att 
Hallstahammars kommuns broar börjar få några år på nacken och behöver med 
jämna mellanrum besiktigas för att se konditionen på broarna. U147, Sör-
kvarnsvägens bro, behöver besiktigas för att utreda skicket på denne och en 
eventuell åtgärdsplan. Bron är en viktig länk genom Hallstammar.  
 
Förvaltningen begär startbesked för investeringen på 500 000 kronor för att 
kunna starta en besiktning och utredningar för att få fram en underhållsplan på 
vad som behöver åtgärdas på bron för att fortsättningsvis ha en säker och god-
känd vägklassning på bron. Nettokostnadsökningen uppgår till 35 588 kronor/ 
år. Ingen budgetkompensation ska ske för investeringen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 8.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Bro Sörkvarnsvägen” om 
500 000 kronor från investeringsbudget 2023,   
 
att ingen budgetkompensation ska ske för investeringen, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen.  
 
 
 
______ 
Exp till: Gata/parkchef 
 Controller 
 Teknisk chef 
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TN § 22 
 
Starttillstånd för projektet ”Trafiksäkerhetsåtgärder” – hemställan till 
kommunstyrelsen    Dnr 102/23 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 februari 2023 bland annat att 
åtgärder för att främja trafiksäkerhet och arbeta mot de nationella målen om 
inga allvarligt skadade eller dödade i trafiken. Utveckla trafiksäkerheten både 
för de oskyddade trafikanterna samt alla för motortrafiken. Under 2023 ska in-
vesteringen omfatta Parkgatan. Problem med trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter har uppmärksammats under en längre tid. Då flera av målpunkterna 
längs vägen är skolor är det många barn och ungdomar som rör sig både längs 
med vägen och som behöver korsa denna. Flytt av busshållplats Brånstaleden 
till Norra Västeråsvägen, för att underlätta för bussen att välja annan färdväg 
ifall att E18 är avstängd, samt avlämningsyta Tunboskolan, för att underlätta 
för bilburna föräldrar tryggt ska kunna lämna av sina barn på skolområdet. Stat-
lig medfinansiering avses att sökas inför 2023. Projektet är fullt finansierat med 
investeringsbudgeten för 2023 och i enlighet med regelverket så får projektet 
genomföras efter beviljade medel och slutredovisas under 2023. budgeten för 
2023 finns det avsatt 1 500 000 SEK för att investera i trafiksäkerhetsåtgärder. 
Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 20 år vilket ger en nettokostnadsök-
ning om 98 763 kronor per år. Budgetkompensation ska ske för investeringen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 9.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Trafiksärkerhetsåtgärder” om 1 500 000 kronor från investeringsbudget 2023,   
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation för nettokostnads-
ökningen om 98 763 kronor/år, samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen.  
 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Teknisk chef 
 Controller 
 Gata/parkchef 
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TN § 23  
 
Starttillstånd för projektet ”Försköning av allmänna platser” – hemställan 
till kommunstyrelsen    Dnr 101/23 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 februari 2023 bland annat att 
allmänna platser runt om i kommunen behöver förskönas för att skapa ökad 
trivsel och attraktivitet samtidigt som effektiv skötsel ska kunna bedrivas. Syf-
tet med investeringen är att försköna platser, som idag är rena skötselytor, för 
att skapa mervärde till kommunens medborgare. Under 2022 har konstgräset 
ersatts av asfalt och stensättning längs med Parkgatan. Det är mer lättskött och 
konstgräset var i behov av att bytas ut. För att få ökad trivsel och attraktions-
kraft planerar vi i år inköp av blomurnor och eventuellt amplar. I budgeten för 
2023 finns det avsatt 300 000 SEK för att investera i försköning av allmänna 
platser. Förvaltningen önskar genomföra planerad investering och vill med 
denna startanmälan få beslut och godkännande från Tekniska nämnden att 
medel för investeringen kan ianspråktas. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 10.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Försköning allm platser” om 300 000 kronor från investeringsbudget 2023,   
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation för nettokostnads-
ökningen om 48 570 kronor/år, samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Gata/parkchef 
 Controller 
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TN § 24  
 
Starttillstånd för projektet ”Åkgräsklippare små”    Dnr 103/23 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 februari 2023 bland annat att 
man i är i behov av att byta ut en gammal mindre åkgräsklippare enligt utbytes-
planen. Detta görs för att säkerställa driften under sommaren. Det är av största 
vikt att fordon som ska användas i driften på heltid fungerar felfritt. Detta 
säkerställer vi genom noga planerat underhåll och skötsel av alla våra fordon 
däremot uppstår behovet av att byta ut fordon där vi inte längre kan säkerställa 
att de fungerar felfritt. Då det blir väldigt kostsamt för oss att ha maskiner 
stillastående. Utbyten av fordon görs som tidigare nämnt enligt utbytesplanen.  
 
I budgeten för 2023 finns det avsatt 130 000 kronor för att investera i åkgräs-
klippare små. Investeringen av dessa båda tillbehör ger en nettokostnadsökning 
på 19 834 kronor per år. Ingen budgetkompensation ska ske för investeringen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 11.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Åkgräsklippare små” om  
130 000 kronor från investeringsbudget 2023,   
 
att ingen budgetkompensation ska ske för investeringen, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Gata/parkchef 
 Controller 
 Teknisk chef 
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TN § 25  
 
Starttillstånd för projektet ”Lekplatser 2023”    Dnr 99/23 
 
Peter Ristikartano (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe 
inträder Svea Klinga Härdevik (V). Marijo Edlund (S) övertar ledningen av 
sammanträdet. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 februari 2023 bland annat att 
tekniska nämnden har den 21 augusti 2017. ”Utredning och plan för kommu-
nala lekplatser 2017–2024”. Syftet med utredningen var att ta fram en plan för 
upprustning och skötsel samt nyanläggning och avveckling av kommunala lek-
platser. Målet var att öka kvaliteten på de kommunala lekplatserna. Budgeten 
för år 2023 vill tekniska förvaltningen utföra en upprustning av Tingshusgatans 
lekpark enligt tekniska nämndens beslut den 23 november 2022 § 137 gällande 
upprustning av Tingshusgatan istället för områdeslekpark av Herrevad. Med 
TB från år 2022 kan vi avsluta arbetet på Ustersta lekpark och även utföra till-
gänglighetsanpassad lekpark på Granvägen i Sörsta och Idunsvägen i Hallsta-
hammar samt rivning av Vitsippevägen och Frössvivägen. Allt enligt lekplats-
utredningen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 12.  
 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Lekplatser 2023” om  
1 000 000 kronor från investeringsbudget 2023,   
 
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringen, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen.  
 
Härefter återinträder Peter Ristikartano (MP) samt återtar ledningen av sam-
manträdet. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Gata/parkchef 
 Controller  
 Tekniska chefen 
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TN § 26  
 
Starttillstånd för utredning av kommande investeringar    Dnr 96/23 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 februari 2023 bland annat att 
det i budgeten för 2023 finns avsatt 2 000 000 kronor för utredning av kom-
mande investeringar. Innan beslut om investering kan fattas av tekniska nämn-
den eller kommunstyrelsen behövs medel för att genomföra utredningar, förstu-
dier och kostnadskalkyler för att kunna ta fram relevanta beslutsunderlag. 
Gemensamt för dessa utredningar är att det ännu inte finns några medel avsatta 
i investeringsbudgeten. Förvaltningen begär startbesked för investeringen för 
att kunna ta medel i anspråk för att starta beslutade utredningar där investe-
ringsbudget saknas. Förvaltningen kommer att följa utredningskostnaderna på 
objekt för att kunna särredovisa de olika utredningarna. Om politiskt beslut 
antas gällande kommande investering ska det vara möjligt att överföra nedlagda 
kostnader för utredning, under förutsättning att de inte redan belastat resultatet 
för året. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 13. 
 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Utredningar av kommande 
investeringar” om 2 000 000 kronor från investeringsbudget 2023,  
 
att respektive projekts nettokostnadsökning ska belasta respektive nämnd, samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska chefen 
 Controller 
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TN § 27  
 
Slutrapport gällande kamerabevakning på skolor        Dnr 95/23 
 
Under 2020 ökade skadegörelsen på våra skolor markant och ansökan gjordes 
till dåvarande Datainspektionen (DI), numera Integritetsskyddsmyndigheten 
(ISM) om att få kamerabevaka fem skolor (Lindbo-, Park-, Nibble-, Vallby- 
samt Tunboskolan). Enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 september 2020 be-
viljades starttillstånd för att ianspråkta 1 380 000 kronor för kamerabevakning 
under förutsättning att ansökningar beviljas av DI/ISM. ISM beviljade 2021-
03-23 kamerabevakning på de fem skolor som vi ansökt för. 
 
Kommunstyrelsen har begärt en slutrapport för projektet samt en utvärdering av 
uppnådda effekter av kamerabevakningen. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 22 februari 2023 bland annat att 
den investeringsbudget som fanns för projektet under 2020, tilläggsbudgetera-
des till 2021 eftersom man under 2020 ännu inte fått ansökan beviljad från 
Integritetsskyddsmyndigheten (ISM). Investeringsbudgeten uppgick till 
1 380 000 kronor och projektkostnaden slutade på 974 800 kronor för de fem 
skolor som ursprunglogen ingick i projektet. Av kvarstående 405 200 kronor 
tilläggsbudgeterades 400 000 kronor till 2022 då man hade för avsikt att lämna 
in en ansökan om att kamerabevaka även Fredhemsskolan. Förvaltningen valde 
dock att pausa ansökan om kamerabevakning på Fredhemsskolan, då man bör-
jade diskutera användning och eventuell ombyggnation av densamma. De 
400 000 kronorna användes således ej under 2022. Ansökan om kamerabevak-
ning har nu skickats in för förskolorna Lärkan och Äppellunden, varför förvalt-
ningen vill tilläggsbudgetera de kvarvarande 400 000 kronorna till 2023 för att 
kunna investera i ytterligare kameror om ansökan beviljas på de två försko-
lorna. Förvaltningen har sett stor effekt av kamerabevakningen. Under 2020 
uppgick kostnaderna för den yttre skadegörelsen på våra fastigheter till 
1 318 500 kronor och detta låg till grund för beslutet om att ansöka om kamera-
bevakning på de fem värst drabbade skolorna. Kamerorna var monterade lagom 
till sommarlovet 2021 och kostnaderna för den yttre skadegörelsen minskade 
under 2021 till 546 883 kronor vilket ger en minskning på 58,5 % jämfört med 
2020. En stor del av skadegörelsen för 2021 skedde dock innan kamerorna var 
monterade. Under 2022 har kostnaderna för den yttre skadegörelsen minskat 
ytterligare till 241 600 kronor vilket innebär en minskning på 81,7% jämfört 
med 2020. Jämför vi antalet polisanmälningar har de gått från 68 till 19 mellan 
åren 2020 och 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 14.  
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Forts § 27 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna slutrapport och uppföljning av effekt av kamerabevakning på 
skolor, samt  
 
att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Tekniska chefen 
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TN § 28  
 
Reglemente för tekniska nämnden    Dnr 64/23 
 
Nu gällande reglemente för tekniska nämnden beslutades av kommunfullmäk-
tige den 15 december 2022 § 183. 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut den 15 december 2022 § 232 om ordningen 
av inkallande av ersättare där det framgår att personliga ersättare inte längre 
utses varför nämndens reglemente behöver justeras under § 9. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 16. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 december 2022 § 183 anta nytt regle-
mente för tekniska nämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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TN § 29  
 
Försäljning av slöjdmaskiner och kontorsmoduler genom auktion     
Dnr 116/23 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 mars 2023 att man har ett antal 
slöjdmaskiner som saknar CE-märkning. Maskinerna fungerar men får inte 
användas/kopplas in i kommunens verksamhet och därför önskar förvaltningen 
att lägga ut dessa på auktion. Vidare ska den tidigare kontorsmodulspaviljongen 
avvecklas och tekniska förvaltningen vill även lägga ut kontorsmodulerna på 
auktion till en intressent som kan ta hand om alla moduler. 
 
Vad gäller slöjdmaskinerna är det bättre att avyttra dessa så att de kan komma 
till användning till exempel av en privatperson. Vad gäller kontorsmodulerna i 
paviljongen är dessa uttjänta som kontor men kan fortfarande komma till 
användning eller utvecklas till något annat. Man önskar sälja dessa till en 
intressent som tar hand om samtliga moduler. Intäkterna kommer att användas 
för delfinansiering av avvecklingen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2023 § 18.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att genom auktion försälja slöjdmaskiner som saknar CE-märkning samt 
kontorsmoduler vid kommunhuset. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska chefen 
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TN § 30  
 
Slutrapport gällande Äppellundens förskola        Dnr 360/22 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 februari 2023 att barn- och ut-
bildningsförvaltningen aviserade ett akut behov av nya förskoleplatser i 
Hallstahammar redan till våren 2021. Då det saknas detaljplanelagd mark för 
ändamålet förskola/skola eller allmänt ändamål i Hallstahammars tätort väcktes 
tanken på att bygga om delar av Ädelstenen för att kunna inrymma en förskola 
med 8 avdelningar.  
 
Kommunstyrelsen har den 15 juni 2020-06-15 § 121 och § 122 beslutat att be-
vilja starttillstånd för upphandling av ombyggnation av Ädelstenen till förskola 
samt renovering av tillagningskök och matsal. Ädelstenen ska inrymma 8 av-
delningar för 140 barn, men dimensioneras för att klara upp till 180 barn.  
 
Efter upphandling har kommunstyrelsen den 26 januari 2021 § 14 beslutat att 
omfördela medel och bevilja starttillstånd för ombyggnad av Ädelstenen till 
förskola med tillhörande tillagningskök och utemiljö. Den nya budgeten upp-
gick till 42 400 000 kronor efter beslut.  
 
Projektet startade den 4 februari 2021 enligt kontraktshandlingar. 
 
Investeringsbudgeten uppgick till 42 400 000 kronor och projektkostnaden 
slutade på 46 066 300 kronor, vilket innebär att budgeten överskridits med 
3 666 300 kronor (8,6%) på det projekt som omfattade ombyggnad av Ädel-
stenen till förskola samt tillagningskök, matsal och utemiljö. Ursprunglig bud-
get var 54,5 miljoner kronor fördelad på tre olika projekt (förskola, stambyten i 
ben 1 & 2 samt tak och solceller). Ytterligare ett projekt skapades för att han-
tera utflytten av uppsamlingsledningen för ben 3 & 4 då även detta arbete blev 
ofrånkomligt. Tillkommande budget för den delen var 3 miljoner kronor, vilket 
ger en totalbudget på 57,5 miljoner kronor. 
 
Projektets nuvarande slutprognos, inklusive solceller, ligger på totalt 67 
740 000 kronor vilket innebär 10 240 000 kronor över ursprunglig budget.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att godkänna slut-
rapporten. 
 
Tekniska nämndens beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande 
 
att uppdra till ordföranden att godkänna slutrapporten. 
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TN § 31  
 
Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott t o m 2026  
Dnr 32/23 
 
Stig Erik Nyman (KD) anhåller i skrivelse om att bli entledigad från uppdraget 
som ersättare i arbetsutskottet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att entlediga Stig Erik Nyman (KD) från uppdraget som ersättare i arbetsut-
skottet, samt 
 
att som ersättare i arbetsutskottet t o m den 31 december 2026 efter Stig Erik 
Nyman (KD) utse Mattias Janssen (SD). 
 
 
 
_______ 
Exp till:   Stig Erik Nyman 
   Mattias Janssen 
   Löneenheten 
   Nämndkansliet 
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TN § 32  
 
Val till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2023–2026   Dnr 00/23 
 
Kommunala pensionärsrådet; KPR, är ett referensorgan för samråd, överlägg-
ningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riks-
organisationer och kommunen i frågor som rör äldre. Pensionärsrådet ska verka 
för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som 
gäller äldre. 
 
Kommunala pensionärsrådet KPR ska bestå av en ledamot från vardera äldre-
nämnden, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
Det innebär att fyra ledamöter skall utses varav en ledamot skall utses av oppo-
sitionen. Oppositionens ledamot utses av kommunstyrelsen. Ordförande i rådet 
skall tillika vara ordförande i äldrenämnden. Samtidigt ska inga ersättare utses 
för de politiskt valda. De politiska representanterna väljs på fyra år och mandat-
perioden sammanfaller med den kommunalpolitiska. 
 
Rådet skall bestå av representanter från pensionärsorganisationerna med en 
ledamot och en ersättare vardera från, Hallstahammar pensionärsförening 
(PRO), Kolbäcks pensionärsföreningar (PRO), Sveriges Pensionärsförbund 
(SPF) Seniorerna klubb 65, Finska PRO, Svenska KommunalPensionärernas 
Förbund (SKPF), avd 81 Hallstahammar/Surahammar och SPF Herrevad.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2023–2026 utse Peter Ristikartano 
(MP). 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Peter Ristikartano  
  Kommunala pensionärsrådet 
  Löneenheten 
  Nämndkansliet 
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TN § 33 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-15 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-15 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2023-03-01, 2023-03-08 
 
-synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-15 

 
 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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