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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2023-01-18 
 

1  

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Kommunhuset, klockan 13.15 – 15:30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande  

 Marijo Edlund (S)   
 Reinder Nispeling (L)  
 Rolf Lindström (M)  
 Mattias Janssen (SD)  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Jim Larsson (S), Sigrid Moser-Nyman (SD), samt sekreterare Carina 

Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 1. 
 
 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera  Marijo Edlund (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 23 januari 2023 klockan 12.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 1 
 - Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Peter Ristikartano (MP) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 1 - 9 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-18 
  
Anslaget uppsättes 2023-01-23 Anslaget nedtages 

 
 

2023-02-14 

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

Carina Iwemyr 
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TN § 1 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 2 – XX, Mälarenergi Vatten AB, gata/parkchef Elvira Jansson, arbetsledare 
Michael Dahlström, avdelningschef Elisabeth Pettersson, fastighetschef Peter 
Wallén, arbetsledare Einar Hägglöf 
§ 3-6 – Trafikingenjör Darijo Soldatic 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2023-01-18 3 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
TN § 2 
 
Information från förvaltningen m fl     
 
Redovisning av arbetsprogram 
Gata/parkchef, arbetsledare, fastighetschef, avdelningschef för städ, redovisar 
arbetsprogram för respektive enhet. Mälarenergi Vatten ABs VD redogör för 
Mälarenergi Vatten ABs program. 
 
Tekniska chefen informerar bland annat om följande: 
 

• Förvaltningen kommer att ansöka om kameraövervakning på Äppel-
lunden och Lärkan. 

• Arbetet med uppförande av modulerna vid Nibbleskolan är 2 veckor 
försenad då man behöver utföra sprängning i marken. 
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TN § 3 
 
Lokal trafikföreskrift gällande parkering för rörelsehindrad med parke-
ringstillstånd, Stationsgatan i Kolbäck    Dnr 571/22 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 december 2022 att markeringen 
som framgår av den gällande föreskriften 1961 2013:333 inte överensstäm-
mande med verkligheten. Den verkliga platsen för parkering för de med rörel-
sehinder är inte markerad i den gällande föreskriften. Förvaltningen bör därför 
korrigera detta genom att upprätta en ny lokal trafikföreskrift 
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar att den lokala trafikföreskriften ska införas. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Peter Ristikartanos (MP) 
yrkande  
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:  
 
På de två (2) platser som anges på kartan får fordon endast parkeras med stöd 
av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller 
utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera, enligt en till 
ärende tillhörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Trafikingenjör 
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TN § 4 
 
Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Smedjegatan i Hallsta-
hammar   Dnr 546/22 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 21 november 2022 att enligt skylt-
ning på Smedjegatan är det parkeringsförbud på den nordöstra sidan av vägen. 
Enligt lokala trafikföreskriften 1961 2013:351 ska det vara parkeringsförbud på 
båda sidor av vägen. Utöver detta är den gällande lokala trafikföreskriften fel-
aktigt utformad. Enligt föreskriften står det att Smedjegatan ligger mellan Göt-
gatan och Eldsbodavägen vilket inte stämmer. Förvaltningen vill åtgärda detta 
genom att upprätta en ny lokal trafikföreskrift som överensstämmer med 
dagens skyltning. 
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar att den lokala trafikföreskriften ska införas. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Peter Ristikartanos (MP) 
yrkande  
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket tra-
fikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:  
 
På Smedjegatans nordöstra sida på den sträcka som anges på kartan får fordon 
inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276), enligt en till 
ärende tillhörande bilaga. 
 
Beslutet ska träda i kraft den 10 februari 2023 och ersätter 1961 2013:351.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Trafikingenjör   
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TN § 5 
 
Lokal trafikföreskrift gällande högsta tillåten hastighet på Ingrid Maries 
väg i Hallstahammar    Dnr 542/22 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 23 november 2022 att i dagsläget 
saknas det en lokal trafikföreskrift som reglerar hastighetsbegränsningen på 
Ingrid Maries väg. Förvaltningen föreslår att upprätta en lokal trafikföreskrift 
som regalerar hastighetsbegränsningen på Ingrid Maries väg.  
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar att den lokala trafikföreskriften ska införas. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Peter Ristikartanos (MP) 
yrkande  
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:  
 
På Ingrid Maries väg får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer 
i timmen, enligt en till ärende tillhörande bilaga. 
 
Beslutet ska träda i kraft den 10 februari 2023.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Trafikingenjör  
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TN § 6 
 
Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Barnängsgatan i Hallsta-
hammar    Dnr 545/22 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 22 november 2022 att enligt skylt-
ningen i dagsläget råder det parkeringsförbud på Barnängsgatans västra sida 
mellan Trädgårdsgatan och Långgatan. Den lokala trafikföreskriften 1961 
2009:004 på STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) meddelar att det råder par-
keringsförbud på båda sidor av vägen. Den offentliggjorda föreskriften är inte 
överensstämmande med dagens utmärkning på Barnängsgatan. För att åtgärda 
detta fel vill förvaltningen upprätta en ny lokal trafikföreskrift i enlighet med 
dagens skyltning.  
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar att den lokala trafikföreskriften ska införas. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Peter Ristikartanos (MP) 
yrkande  
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket tra-
fikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:  
 
På Barnängsgatans västra sida på den sträcka som anges på kartan får fordon 
inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276), enligt en till 
ärende tillhörande bilaga. 
 
 
Beslutet ska träda i kraft den 10 februari 2023 och ersätter 1961 2009:004. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Trafikingenjör 
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TN § 7 
 
Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden fr o m 1 februari 2023              
Dnr 8/23 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för socialnämndens räkning. De personer som räknas upp under de olika 
punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal eller 
åtaganden i nämndens ställe. 
 
Tekniska nämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
tekniska nämnden den 26 oktober 2022 § 120. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet har förslag 
till nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden tagits fram. 
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar att förslag till nytt underskriftsbemyndigande ska 
antas. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Peter Ristikartanos (MP) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 oktober 2022 § 120 och med verkan  
fr o m 1 februari 2023 anta nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämn-
den i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra den person som genom beslut bemyndigats att teckna kommunens 
firma om skyldigheten att till tekniska nämnden anmäla delegation i fattade 
beslut. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen 
 Reglementspärmen 
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TN § 8 
 
Val av tekniska nämndens arbetsutskott 2023 – 31 oktober 2026    
Dnr 32/23 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att till uppdrag i tekniska nämndens arbetsutskott 2023 – 31 oktober 2026 utse: 
  
Ledamöter                                  Ersättare 
 
Peter Ristikartano (MP)  Jim Larsson (S) 
Marijo Edlund (S)   Reinder Nispeling (L)  
Rolf Lindström (M)   Stig Erik Nyman (KD) 
 
 
Ordförande  Peter Ristikartano (MP) 
Vice ordförande  Marijo Edlund (S) 
 
 
 
_______ 
Exp: Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet (2 ex) 
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TN § 9 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-18 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-18 

 
 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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