SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
Plats och tid

Sida

2021-11-24

1

KF-salen, Kommunhuset, klockan 13.15 – 16.10
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

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

Övriga deltagande

Ersättare: Jesper Bertilsson (L), Aliki Karlsson (S) §144-145, Jim Larsson (S),
Ulf Olsson (C), Jan-Erik Fallberg (M), samt sekreterare Carina Iwemyr, teknisk
chef Carina Elliott, övriga se § 145.

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Hans Strandlund (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 29 november 2021 klockan 16.00.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

144-161

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Marijo Edlund (S)
Justerande

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

Hans Strandlund (M)

Utdragsbestyrkande

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

Organ och §§

Tekniska nämnden §§ 144-161

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Anslaget uppsättes

2021-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Carina Iwemyr

Anslaget nedtages

2021-12-22
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TN § 144
Information från förvaltningen/förvaltningschefen Dnr 25/21
•
•

Justerandes signatur

Skadegörelse på kommunens skolor
Resultat från medarbetarenkät

Utdragsbestyrkande
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TN § 145
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 147-151 – trafikingenjör Tord Lilja
§ 154 – energi- och klimatrådgivare Carl-Magnus Palmblad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 146
Optionsavtal avseende del av fastigheten Eriksberg 2:1 för godkännande
Dnr 508/21
Tekniska nämnden har tidigare beslutat om godkännande av marköverlåtelseavtal avseende ca 31 000 kvm mark inom Eriksbergs industriområde, avsett att
inrymma nytt övningsfält för Räddningstjänsten Mälardalens verksamhet.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 november 2021 bland annat att
räddningstjänsten har i tiden efter upprättande av marköverlåtelseavtal även
planerat för en ny brandstation på området med tillhörande kringverksamhet.
Räddningstjänstens pågående projektering visar på att det kommer att krävas
ytterligare mark för att inrymma hela den planerade verksamheten, varpå parterna har upprättat förslag till optionsavtal som möjliggör expansion.
För att säkerställa en optimal planering och drift av övningsfält och brandstation har parterna upprättat optionsavtal som möjliggör för räddningstjänsten att
inom en begränsad period reservera ytterligare mark som möjliggör en
expansion. Optionsområdet omfattar ca 21 000 kvm och är markerad på nedanstående karta med grönt raster. Optionstiden gäller perioden 2021-12-01 till
2022-06-30. Under optionstiden har räddningstjänsten ensamrätt att förhandla
med kommunen om köp av hela eller del av optionsområdet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 136.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna optionsavtal för del av fastigheten Eriksberg 2:1.

__________
Exp till: Exploateringsingenjör
Räddningstjänsten Mälardalen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 147
Lokal trafikföreskrift gällande förbud om att parkera på Tunalundsvägen
i Hallstahammar Dnr 627/20
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande
förbud om att parkera på Tunalundsvägen i Hallstahammar.
Av trafikföreskriften framgår att på Tunalundsvägen på vägens båda sidor får
fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 137.
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att, tillsammans med
fastighetsägare, se över andra lösningar på trafiksituationen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall
till Marijo Edlunds (S) återremissyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet för att, tillsammans med fastighetsägare, se över andra
lösningar på trafiksituationen.

__________
Exp till: Trafikingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 148
Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Mästargatan, Hallstahammar
Dnr 356/21
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2021 att boende i
Hallstahems lägenheter parkerar på Mästaregatan vilket inneburit att boende
på Mästaregatan inte kan köra in eller ut från sina garageuppfarter. För att
underlätta för boende på Mästaregatan att kunna köra in och ut från egna
garageuppfarten föreslår förvaltningen att parkeringsförbud införs på
Mästaregatan.
Polisen har inget att erinra mot förslaget.
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande
parkering på Mästargatan i Hallstahammar.
Av trafikföreskriften framgår att på Mästaregatan på den sträcka som anges
på kartan till dessa föreskrifter får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt
att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt
trafikförordningen (1998:1276).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 138.
Tekniska nämnden beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 3 § första stycket
Trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:
följande:
På Mästaregatan på den sträcka som anges på kartan till dessa föreskrifter
får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det
är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
I samband med att föreskriften träder i kraft upphör föreskrift 1961-202:11 att
gälla.
Beslutet träder i kraft den 15 december 2021.

__________
Exp till: Trafikingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 149
Lokal trafikföreskrift gällande förbud om parkering på parkeringsplats
vid Valstasjön i Hallstahammar Dnr 490/21
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande
parkering på parkeringsplats i Hallstahammar.
Av trafikföreskriften framgår att på parkering tillhörande Valstasjöns naturreservat belägen öster om Hästhovsvägen, på den yta som anges med rött på
kartan, får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276).
Tillåtelsen i 1§ gäller parkering högst 4 timmar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 139.
Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att det ska
framgå att parkeringen endast är avsedd för besökare till Valstasjön.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall
till dels arbetsutskottets förslag dels Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 3 § första stycket
Trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:
1 § På parkering tillhörande Valstasjöns naturreservat belägen öster om
Hästhovsvägen, på den yta som anges med rött på kartan, får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att
stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
2 § Tillåtelsen i 1§ gäller parkering högst 4 timmar.
Beslutet träder i kraft den 15 december 2021.
Vidare beslutar tekniska nämnden
att det ska framgå att parkeringen endast är avsedd för besökare till Valstasjön.
__________
Exp till: Trafikingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 150
Lokal trafikföreskrift gällande förbud om parkering på Usterstavägen i
Hallstahammar Dnr 491/21
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande
parkering på Usterstavägen i Hallstahammar.
Av trafikföreskriften framgår att på Usterstavägen på den sträcka som anges på
kartan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att parkera där det är förbjudet att parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 140.
Tekniska nämnden beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16, 17 och 3 § första stycket
Trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:
På Usterstavägen

på den sträcka som anges på kartan får fordon inte parkeras.
Förbudet ger inte rätt att parkera där det är förbjudet att parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Beslutet träder i kraft den 15 december 2021.

__________
Exp till: Trafikingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 151
Lokal trafikföreskrift gällande förbud om att stanna och parkera vid
badplatsen i Borgåsund Dnr 492/21
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande
förbud att stanna och parkera vid badplatsen i Borgåsund.
Av trafikföreskriften framgår att inom området som markerats på kartan får
fordon inte stannas eller parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 141.
Tekniska nämnden beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 17 och 3 § första stycket
Trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:
Inom området som markerats på kartan får fordon inte stannas eller parkeras.
Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller
parkera enligt trafikförordningen (1998:1276), enligt en till ärendet hörande
bilaga.
I samband med att föreskriften träder i kraft upphör föreskrift 1961-2021:14 att
gälla.
Beslutet träder i kraft den 15 december 2021.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 152
Starttillstånd för projekt ”Avfallshantering och sortering”

Dnr 481/21

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 november 2021 att enligt 15 kap.
Miljöbalken ska kommunalt avfall (”hushållsavfall”) källsorteras och hanteras
på ett miljömässigt korrekt sätt. Utöver svensk lag finns även andra beslutade
dokument som stödjer detta såsom nationella, regionala och lokala miljömål
samt även en regional renhållningsordning. Tekniska förvaltningen har genomfört en inventering av avfallsutrymmen i det kommunala fastighetsbeståndet
med syfte att identifiera förutsättningarna för källsortering. Resultatet av
inventeringen visade bl.a. att cirka 80 % av avfallsutrymmena är i mycket
dåligt skick eller saknas helt samt att ingen fastighet har full sortering men att
cirka 65 % har viss källsortering och att cirka 35 % helt saknar källsortering.
Utifrån inventeringens resultat och önskemål från hyresgästerna har Tekniska
förvaltningen tagit fram ett koncept för avfallsutrymmen som baseras på bl.a.
gällande lagstiftning, branschorganisationens handbok, regional renhållningsordning och lokala trafikföreskrifter. Förvaltningen har även upprättat en plan
för ett genomförande i egen regi omfattande ca 60 st nya avfallsutrymmen
under åren 2021-2024 till en kostnad om 7,2 miljoner kronor. I investeringsplanen för 2021-2023 finns 7,2 miljoner kronor totalt sett för projektet, fördelade med 2,4 miljoner kronor per år med start 2021.
Vinsterna med att skapa förutsättningar för källsortering av kommunalt avfall i
kommunala fastigheter är bl.a.:
• Bidra till att uppfylla aktuell lagstiftning enligt Miljöbalken och tillhörande
förordningar
• Bidra till att uppfylla nationella, regionala och lokala miljömål
• Bidra till att uppfylla Tekniska nämndens mål
• Bidra till att uppnå målen i regional renhållningsordning
• Agera gott exempel för kommuninvånare och kommunanställda
• Skapa möjligheter för lärande inom kommunens pedagogiska verksamheter
• Skapa möjligheter för minskade kostnader för avfallshanteringen på sikt
• Öka tillgängligheten till källsorteringsmöjligheter
• Öka kvalitén på det kommunala avfallet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 142.
Tekniska nämnden beslutar
att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 7,2 miljoner
kronor från investeringsbudgeten för 2021-2023 för projektet ”Avfallshantering
och sortering”, enligt en till ärenden hörande bilaga,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 152
att hemställa hos budgetberedningen att avsätt nettokostnadsökningen om
288 630 kronor/år kronor för ”Avfallshantering och sortering”,
att projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning, samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

________
Exp till: Kommunstyrelsen
Tekniks chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 153
Motion av Peter Ristikartano (MP) om att kommunens åkrar odlas
ekologiskt – för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 244/21
Peter Ristikartano (MP) anför i motion den 22 april 2021 ”Hallstahammars
kommun jobbar för Agenda 2030 - de Globala målen för hållbar utveckling. Ett
av målen är ”Ingen hunger” och till det är det kopplat målet om hållbar livsmedelsförsörjning samt areal för ekologisk odling. Tittar vi på statistisk så odlas i
genomsnitt 19 procent av åkerarealen i Sverige ekologiskt. Det finns flera kommuner där det odlas ekologiskt på mer än på hälften av odlingsarealen av kommunen som geografisk område.
I Hallstahammar som geografiskt område odlas 2 procent ekologiskt.
Hallstahammars kommun äger många hektar åkrar. De flesta är arrenderade
utan krav på hur arrendatorn ska bruka jorden.
Kommunen skulle, genom att byta till ekologiskt, hjälpa till i arbetet med
Agenda 2030. Och samtidigt nå det som ekologisk odling bidrar till:
• Ökad biologisk mångfald i form av vilda växter, pollinerare, markorganismer och fåglar.
• Det blir ingen ansamling av kemiska bekämpningsmedel.
• De som jobbar i jordbrukssektor påverkas inte av kemikalierna då de
slipper hantera dem.
• Minskad klimatpåverkan: Omställning till ekologiskt ger mer organiskt
material i marken och därmed binder marken mer kol. Anledningen är en
kombination av odlingsåtgärder; stort inslag av fleråriga grödor, mindre
andel av ettåriga grödor, varierade växtföljder, stor återförsel av skörderester och fånggrödor samt väl avvägd användning av stallgödsel.
• Minskad risk för näringsläckage.
• Ökad djurvälfärd jämfört med icke ekologiska odlare. Ekologisk djurhållning är betesbaserad och då får djuren vara ute längre.
Många av kommunens arrendekontrakt är tidsbegränsade med relativt kort löptid och kan omförhandlas till ekologisk odling. Andra kontrakt kan man justera
i samråd med arrendatorn och genom att justera villkoren.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-ser till att kommunens åkrar odlas ekologiskt.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2021 att Hallstahammars kommun har inga stora arealer jordbruksmark och för den mark vi har
finns ofta ett syfte att på sikt förädla marken till något annat. De flesta arrendeavtal har av den anledningen kort arrendetid med tre månaders uppsägningstid
på detaljplanelagd mark och ett års uppsägningstid på ej detaljplanelagd mark.
Detta för att kommunen inte ska sitta upplåsta i långa arrenden den dag vi
önskar ta marken i anspråk. Att ställa om till ekologisk odling kräver betydande
investeringar och med de små arealer som Hallstahammars kommun förfogar
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 153
över är det svårt att få lönsamhet vid en sådan omställning. Ytterligare aspekter
som gör det svårt att få ihop ekonomin är att det vid ekologisk odling krävs fler
maskintimmar per hektar samt att man endast får använda gödsel av naturligt
ursprung vilket kan ge långa transporter. Vid ekologisk odling får man heller
inte använda kemiska bekämpningsmedel och många av våra arrendatorer
arbetar redan idag, på eget initiativ, aktivt med att begränsa användningen av
sådana. Hallstahammars kommun för dialog med potentiella arrendatorer i samband med ny- och omförhandling av arrendeavtal. Vi ser naturligtvis positivt på
ekologisk odling men har svårt att ställa krav med tanke på de premisser vi har
för våra arrendeavtal, då avtal med kort löptid och kort uppsägningstid gör investeringar osäkra. Skulle kommunen vid förhandling om arrenden ha flera
intressenter skulle en fråga om ekologisk odling kunna vara en faktor som
avgör vem som får arrendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 143.
Peter Ristikartano (MP) yrkar bifall till motionen.
Rene Nispeling (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med avslag
på vart och ett av Peter Ristikartanos (MP) och Hans Strandlunds (M) yrkande
och bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunfullmäktige förslås besluta
att motionen ska anses besvarad med vad som anförs ovan.
Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP).

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 154
Redovisning av effekten av genomförda energieffektiviseringar vid ombyggnation av Kulturhuset – första halvåret 2021 Dnr 242/20
En ombyggnation på Kulturhuset har genomförts där syftet med insatsen var att
tillgodose inneklimatet med en godkänd ventilation, leva upp till ställda brandkrav och minska energiförbrukningen för hela byggnaden. Kommunstyrelsen
har i samband med ombyggnationen den 30 mars 2020 § 58 bland annat beslutat att tekniska nämnden särskilt, halvårsvis till och med 31 december 2021
ska redovisa effekten av genomförda energieffektiviseringar. Därefter har
kommunstyrelsen den 25 januari 2021 § 7 beslutat att tekniska nämnden framöver ska komplettera redovisningen så att det även framgår vem som får del av
drifteffekten, analys av drifteffekten i förhållande till kostnaden inklusive pay
off tiden.
Tekniska förvaltningen redogör i analys för Kulturhusets energianvändning.
Bland annat anförs att kostnader relaterade till åtgärderna fönster och vattenburen uppvärmning är årligen 377 000 kronor och den första beräknade besparingen var 120 000 kronor om året. Utfallet för januari-juni om 52 000 kronor
är lägre än den beräknade besparingen, även omräknat till helår då merparten
av årets kalla månader ligger i början på året. Den beräknade kostnaden för
ombyggnad av Kulturhuset har överskridits och merkostnaden belastar tekniska
nämndens budget enligt beslut. Eftersom kultur- och fritidsnämndens inte betalar för el och värme så tillfaller besparingen, från åtgärderna kopplade till
fönster och konvertering till vattenburen värme, tekniska nämnden.
Det går inte att göra en analys av energianvändningen och besparingseffekter
kopplat till den per halvår, eftersom gradtimmarna inte är jämnt fördelade över
året. Gradtimmarna avgör hur mycket energi en byggnad använder för att
värma till ett behagligt inomhusklimat. En energiberäkning som denna är en
teoretisk uträkning och visar ungefär vad man kan vänta sig. Vädret kommer
alltid att bestämma utfallet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 145.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 155
Internkontroll för tekniska nämnden 2022

Dnr 00/21

Förslag till internkontrollplan har tagits fram för tekniska nämnden för 2022.
Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på
sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta
med under 2022 kan förvaltningsledningen upprätta förslag på egna nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2022.
Kommunövergripande
•
•
•
•

Uppföljning av avtalstroheten
Tillgänglighet telefoni
Delegationsordning och underskriftsbemyndigande
Översyn av internkontrollen i samband med införandet av Stratsys

Nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2022 är:
•
•

Inventarielistor
Säkerhetsinformation

Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 146.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan för tekniska nämnden 2022 i enlighet med en till
ärendet hörande bilaga.

__________
Exp till: Reglementspärm
Teknisk chef f v b till berörd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-11-24

Sida
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TN § 156
Översiktsplan för Sala kommun 2050 - för yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 456/21
Sala kommun har skickat ut förslaget till ny översiktsplan för samråd. Översiktsplanen visar inriktning på kort och lång sikt med utblick mot år 2050.
Tekniska nämnden har möjlighet att senast den 1 december 2021 lämna synpunkter på förslaget till kommunstyrelsen.
Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenanvändning från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 och planens
struktur skapar förutsättningar för utveckling främst i Sala stad och utpekade
större orter på landsbygden. Översiktsplanen har tagits fram genom en multidisciplinär process där miljö- och hållbarhetsaspekter har varit integrerade vid
framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Sala kommun har valt följande vägledande principer för arbetet:
• Utveckla, bevara, förvalta och tillgängliggör Sala kommuns rika naturoch kulturmiljöer för ekosystemtjänster som livsmedelsproduktion,
biologisk mångfald, klimatanpassning, rekreation och identitet.
• En flerkärnig och varierande ortstruktur med Sala stad som tyngdpunkt.
• Utveckling ska prioriteras där det finns skola, service, kollektivtrafik
och infrastruktur för att stärka det lokala samhället.
• Ett sammankopplat Sala
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2021 att man har
studera förslaget till ny översiktsplan och inte funnit något i underlaget som
föranleder något yttrande utifrån tekniska nämndens uppdragsområde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 147.
Tekniska nämnden beslutar

att uttala att man inte har något att erinra mot Sala kommuns förslag till ny
översiktsplan.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-11-24

Sida
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TN § 157
Sammanträdesdagar för tekniska nämndens sammanträde 2022
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 148.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2022:
26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11 och den 14/12
Sammanträdet börjar klockan 13.15 om inte annat anges i kallelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2021-11-24
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TN § 158
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2022

Dnr 441/21

Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2021 § 3.
Tekniska nämnden beslutade den 20 oktober 2021 § 134 att föreslås fullmäktige anta ny VA-taxa fr o m den 1 januari 2022. Höjning av brukningsavgiften
var enligt förslaget 7,5 % och beaktade Hallstahammars kommuns långsiktiga
behov tillsammans med ny VA-bolagets behov.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 § att återremittera ärendet
för ytterligare beredning.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 november 2021 bland annat att
nuvarande förslag för höjning av brukningsavgift utgår helt från Hallstahammar
kommuns behov för 2022. I samband med genomlysning av brukningsavgiften
uppmärksammades att delar av den föreslagna höjningen (1,9 %) redan kompenserats i 2021-års taxehöjning och att det därför ska beaktas i taxeförslag för
2022. Till 2021 ökade anläggningsavgiften med 10 % och brukningsavgiften
med 2,4 %. Dessa avgifter har debiterats under 2021. Kommande förslag för
2022 är att anläggningsavgiften inte ska höjas utan ligga kvar på 2021 års nivå.
En översyn av anläggningsavgifter kommer i stället att beaktas inför 2023.
Med anledning av ökade kostnader finns behov av att höja brukningsavgifterna
med 5,6 % till år 2022. Behovet uppkommer genom investeringar i nätet och
ökade kostnader. Enligt utredning från Svenskt vatten finns en bedömning om
att taxenivån generellt kommer att behöva fördubblas under de kommande 20
åren, vilket skulle innebära en årlig höjning om ca 3,53 %.
Under 2022 sker uppstart av ett gemensamt bolag Mälarenergi Vatten AB
(MEVAB) där Hallstahammar, Mälarenergi och Surahammar ingår. I de utredningar som gjorts har det framkommit att det finns ett behov av att förstärka
verksamheten med ytterligare investeringar och personella resurser oavsett om
det kvarstår i kommunens drift eller ej. Då detta avser framtida behov är det
inget som beaktas i detta förslag till höjning av brukningsavgifter, utan det får
hanteras av VA-bolaget i kommande taxeförslag.
För ett normalhushåll (typhus A) med en årlig förbrukning om 150 m3 vatten
innebär det att om brukningsavgiften höjs med 5,6 % ökar kostnaden med 406
kronor inklusive moms per år. För ett flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter med en årlig förbrukning på 2000 m3 ökar kostnaden med 3 069 kronor
inklusive moms (motsvarar 205 kr/lägenhet och år).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 november 2021 § 149.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-11-24

Sida
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Forts TN § 158
Rene Nispeling (L) yrkar att punkten 5.3 andra stycket, under § 5 anläggningsavgifter, skall få följande nya lydelse: Avgift enligt 5.1 c) tas för fastighet avsätt att användas för bostad ut endast intill ett belopp som motsvarar avgift för
max 1 600 m2 tomtyta, i övrigt tas ut endast intill ett belopp som motsvarar
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). I övrigt
yrkar han bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Ristikartano (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på
Rene Nispelings (L) ändringsyrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall
Rene Nispelings (L) ändringsyrkande och avslag på Peter Ristikartanos (MP)
avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2021 § 3 anta VA-taxa för
Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2022.
Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP).

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2021-11-24
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TN § 159
Reglemente för tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2022 Dnr 514/21
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 18 februari
2020 § 3 och den 25 maj 2020 § 51.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 128 bland att fastställa
ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2021 samt uppdrog till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att föreslå anpassningar
i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den nya ansvarsfördelningen.
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för tekniska nämnden utifrån fullmäktiges beslut om ny ansvarsfördelning mellan nämnderna ovan.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Marijo Edlund (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 18 februari 2020 § 3 och den 25 maj
2020 § 51.anta nytt reglemente för tekniska nämnden enligt en till ärendet
hörande bilaga, samt
att ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.

_________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-11-24

Sida
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TN § 160
Omfördelning av medel samt begäran om starttillstånd för nytt fördröjningsmagasin på Skantzöbadet Dnr 513/21
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 22 november 2021 bland annat att
sedan Skantzöbadet byggdes har allt spillvatten från badanläggningen gått till
en utsläppspunkt i Kolbäcksån, Utsläppen till ån har bestått av spillvatten från
backspolning av filter, vatten från storrengöring av bassängerna samt dräneringsvatten från badet och campingen. I spillvattnet följer klor och näringsämnen samt eventuella rester från kemikalier som används vid storrengöring.
Bygg- och miljönämnden har varit tydliga med att spillvattnet från bassängernas backspolning och rengöring behöver avskiljas och att man inte kommer att
godkänna att man fortsätter att leda ut detta vatten till Kolbäcksån. Något föreläggande om att åtgärda detta finns inte för tillfället.
Förvaltningen föreslår att man, anlägger ett nytt fördröjningsmagasin med
nivåmätning, dräneringspump samt avkloreringsutrustning till en kostnad om
656 800 kronor. Då det inte finns några medel avsatta för detta, varken i årets
eller nästa års budget, föreslås att medel omfördelas från tekniska nämndens
oförutsedda investeringar där det idag återstår 856 800 kronor. Projektet kan
starta under december 2021 och kommer att vara färdigställt 30 april 2022.
Nettokostnadsökningen om 35 857 kronor till följd av investeringen ”Nytt fördröjningsmagasin Skantzöbadet” kommer att belasta kultur- och fritidsnämnden.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Marijo Edlund (S) yrkar att 656 800 kronor ska omfördelas från tekniska
nämndens oförutsedda investeringar till förmån för nytt fördröjningsmagasin
Skantzöbadet och att starttillstånd ska beviljas, att projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning och en slutredovisning av projektet ska ske
efter genomförandet.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande,
under förutsättning av kultur- och fritidsnämndens beslut
att omfördela 656 800 kronor, i investeringsbudgeten 2021 från, ”Tekniska
nämndens oförutsedda investeringar” till förmån för ”Nytt fördröjningsmagasin
Skantzöbadet”,
att bevilja starttillstånd för projektet ”Nytt fördröjningsmagasin Skantzöbadet”,
samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-11-24

Sida
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Forts TN § 160

att projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning, samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

________
Exp till: Teknisk chef
Kultur- och fritidsnämnden
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2021-11-24
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TN § 161
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-24
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-24
- arbetsutskottets protokoll 2021-11-17

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

