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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2018-03-06 

 

1 (14) 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 11.40 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Christina Aspenryd (S)  
 Armin Bajric (V)  
 Tommy Brunnstedt (S)  
 Peter Ristikartano (MP) §§ 20-26  
 Jenny Landernäs (M)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
 Aliki Karlsson (S) §§ 27-30  
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Aliki Karlsson (S) §§ 20-27, David Lindberg (L), Kenth Rydèn (KD), 

nämndsekreterare Britt-Marie Lundberg, teknisk chef Kjell Jacobsson. 

Projektledarna Sara Berggren, Malin Lindblom, Ulrika Rönnberg, Sarah 

Mohammad och arbetsledarna Jimmy Robertsson, Jim Larsson, Patric Söder, 

Thomas Svärd och Heimo Suutari § 20 övriga deltagare se § 21. 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Armin Bajric (V)    
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 7 mars 2018 kl 08.00. 
 

Underskrifter  Paragrafer 20-30 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Britt-Marie Lundberg 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Marijo Edlund (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Armin Bajric (V) 
  

 

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

Organ och §§ Tekniska nämnden § 20-30 

 
  

Sammanträdesdatum 2017-03-06 
  

Anslaget uppsättes 2017-03-07 Anslaget nedtages 2017-03-30 
   

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Britt-Marie Lundberg 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 20 

 

Information från teknisk chef/förvaltning              Dnr 341/16 

 

 Arbetsledarna och projektledarna för respektive avdelning 

slutredovisar 2017 års arbetsprogram. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 21 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 

Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 

 

§ 22 - controller Manuel Vilela 

§§ 23-28 teknisk chef Kjell Jacobsson 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2018-03-06 

 

4 (14) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 22 

 

Årsredovisning för tekniska nämnden 2017 inklusive redovisning av 

resultat av internkontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 2017 

Dnr 74/18 

 

Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning för tekniska nämndens 

verksamhet under 2017 inklusive resultat av internkontroll 2017 samt mål och 

nyckeltalstabell 2017.  

 

Inledningsvis anförs: Tekniska nämnden förvaltar kommunens mark, 

byggnader och anläggningar, fullgör uppgifter som huvudman för 

kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ansvarar för den 

centrala städfunktionen, kart- och mätningsteknisk verksamhet och 

energirådgivning. Ansvaret för avfallshanteringen ligger numera på Vafab 

Miljö. 

Förvaltningen har ca 98 anställda och del av dessa tillhandahåller nödvändig 

personal för kommunstyrelsens verksamheter. 

 

Tekniska nämndens budget omfattar verksamheter som dels finansieras med 

skattemedel och dels med avgifter. För den avgiftsfinansierade delen gäller 

s.k. sluten redovisning, vilket innebär att intäkter och kostnader skall 

balanseras över tiden. 

 

Totalt redovisas ett överskott på 1 456 tkr. Där de skatte-finansierade 

verksamheterna står för merparten av överskottet och redovisar ett resultat på  

+ 1 189 tkr. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på ca 

269 tkr. Överskottet på förvaltningen förklaras främst av lägre personal-

kostnader till följd av vakanser samt lägre beredskaps- och övertids-kostnader. 

 

Investeringsnivån har under 2017 fortsatt att vara hög. Under året har det 

nettoinvesterats för ca 172,1 MSEK (exkl exploateringar). Där den största 

enskilda investeringen avser den avslutade nybyggnation av äldreboendet 

Äppelparken. Andra stora projekt är förnyelse belysning inklusive ny 

belysning på Brånstaleden, ombyggnationen av Park- och Lindboskolan, där 

ombyggnationen på Lindboskola är avslutad. Nybyggnationen av bostäder i 

Kolbäck pågår och lägenheterna är klara för uthyrning till 1 mars. Samtliga 

lägenheter är uthyrda. Serveringsbyggnaden vid Folkets Park är nästan färdig 

samt fortsatt investering gällande förnyelse av ledningsnätet, VA-verk och 

pumpstationer. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2018 § 37. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

TN § 22 forts 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna tekniska nämndens årsredovisning 2017, inklusive redovisnings 

av resultat av internkontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 2017, och 

överlämna den till kommunstyrelsen  

 

____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 23 

 

Förslag till nya föreskrifter för väg 252, Västmanlands län – för yttrande 

till Trafikverket                    Dnr 54/18 

 

Tekniska förvaltningen har den 9 februari 2018 fått remiss från 

Trafikverket om förslag till nya föreskrifter för väg 252, Västmanlands län 

samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2017:4) om 

hastighets-begränsning på väg 252. Yttrande ska ha inkommit till 

Trafikverket senast den 23 mars 2018. 

 

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 252 i Västmanlands län 

och befintlig föreskrift TRVTFS 2017:4 kommer då att upphävas den 1 maj 

2018 då den nya föreskriften träder i kraft. 

 

Anledningen till Trafikverkets förslag om nya hastighetsföreskrifter är att, i 

samband med ny vägsträckning mellan Hallstahammar och Surahammar, så 

rustades delsträcka 2 upp för att klara en hastighet om 80 km/tim. Delsträcka 

2 förlängs därmed cirka 1,5 km. Se bilaga 1. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 22 februari 2018 bland annat att 

de inte har något att erinra mot Trafikverkets förslag till föreskrift om 

hastighetsbegränsning på väg 252 i Västmanlands län (TRV 2018/11540). 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2018 § 39. 

 

Ordförande yrkar att tekniska förvaltningens skrivelse kompletteras med 

önskemål om översyn av trafiksäkerheten vid de korsningar som finns längs 

den aktuella sträckan samt att ordförande avger yttrandet till Trafikverket när 

skrivelsen färdigställts. 

 

Tekniska nämnden beslutar således 

 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att komplettera skrivelsen med 

önskemål om översyn av trafiksäkerheten vid de korsningar som finns längs 

den aktuella sträckan, samt 

 

att uppdra till ordförande att avge yttrande till Trafikverket när skrivelsen 

färdigställts. 

 

 

____________ 
Exp: Trafikverket 

     Beställar- och planeringschef Carina Elliott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 24 

 

Detaljplan Kv Hackspetten, Dp 220 – för yttrande 

Dnr 41/18 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Kv Hackspetten till 

bland annat tekniska nämnden för samråd. Detaljplanens syfte är att pröva 

markens lämplighet för ny småhusbebyggelse med tillhörande gatustruktur. 

Med det är tanken att nya cykelanslutningar ska anknyta området till det 

befintliga cykelnätet, däribland cykelvägen upp till Orrvägen för att fortsatt 

möjliggöra goda förbindelser till och från området. 

 

Planförslaget omfattar delar av fastigheterna Tuna 1:92, Tuna 1:21 och 

Hallstahammars-Nibble 1:131. Idag är marken i huvudsak planlagd som 

parkmark. Planen handläggs med standardförfarande. 

 

Planförslaget innebär bland annat: 

 13 nya byggrätter för småhusbebyggelse tillkommer 

 en ny gata in till planområdet skapas 

 cykelanslutningar till området förbättras 

 stora delar av skogsområdet i väster bevaras 

 

Tekniska förvaltningen anför i yttrande daterat den 26 februari 2018: 

”Tekniska förvaltningen har varit involverade i planprocessen och vi har haft 

möjlighet att komma med synpunkter under arbetets gång. Dessa synpunkter 

är redan inarbetade i förslaget till detaljplan. 

Vi har inga ytterligare synpunkter att lämna på det underlag som granskats 

gällande nya villatomter i Lövboås, Kv Hackspetten, Dp 220”. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2018 § 40. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att som yttrande över samrådshandlingar för detaljplan Kv Hackspetten,  

Dp 220, överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 26 februari 2018.   

 

 

____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 25 

 

Motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg 

Andersson, Håkan Freijd, Bertil Bredin, samtliga (M) angående 

Identifiera det otrygga Hallstahammar – för yttrande                      

Dnr 386/17 

 

Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan 

Freijd, Bertil Bredin, samtliga (M) anför i motion den 17 december 2017 

”Inom Hallstahammars kommun finns det många platser som upplevs som 

otrygga. Några orsaker till att man känner sig otrygg kan vara allt ifrån hög 

brottslighet till dålig belysning, skumma buskage eller annat. 

 

Enligt Brottsförebyggande Rådet anger var tredje kvinna i Sverige att man 

känner sig otrygg. Det är inte acceptabelt. Kommunen behöver jobba på bred 

front med det trygghetsskapande arbetet. 

 

En viktig del i det arbetet är att kartlägga de platser där vi som bor och verkar 

i Hallstahammar känner oss otrygga. Vi vill också att Hallstahammars borna 

ska ha möjlighet att rapportera in otrygga platser och föreslå möjliga 

lösningar. Digitalt systemstöd är förutsättningar för detta men även ett brett 

strukturerat arbete. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna 

Att kommunens fysiska miljö på ett systematiskt sätt kartläggs ur 

trygghetsperspektiv och att det arbetet mynnar ut i kontinuerliga åtgärder”. 

 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 23 februari 2018 bland annat:  

”Tekniska förvaltningen har under åren kontinuerligt genomfört besiktningar 

av den yttre miljön och föreslagit åtgärder inför att ramarna för budgeten tas. 

Årligen har också förvaltningen genomfört åtgärder för att åtgärda brister i 

den fysiska miljön”. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2018 § 42. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 

till arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

TN § 25 forts 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motionen angående Identifiera det otrygga Hallstahammar ska anses 

besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens 

skrivelse den 23 februari 2018. 

 

 

Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 26 

 

Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden       Dnr 86/18 
 

I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under 

dokument för tekniska nämndens 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 19 juni 2017 § 77. 

 

Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 

nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden tagits fram. Under punkt 

4 har ett namn tillkommit (det är gulmarkerat), och ett namn har tagits bort (det är 

överstruket), och under punkt 12 har ett namn tillkommit (gulmarkerar). 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Marijo Edlund (S) yrkar: 

att med upphävande av sitt beslut den 19 juni 2017 § 77 och med verkan fr o m 

10 mars 2018 anta nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden 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.  

 

Tekniska nämnden föreslås besluta 

 

att med upphävande av sitt beslut den 19 juni 2017 § 77 och med verkan fr o m 

10 mars 2018 anta nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden 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: Reglementspämen 

 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

   

 

 

TN § 27 

 

Höjning av parkeringsavgift i Hallstahammars kommun – återtagande av 

ärende                      Dnr 47/18 

 

Tekniska nämnden beslutade den 20 februari 2018 § 15 att föreslå fullmäktige 

att fastställa avgiften för felparkering inom Hallstahammars kommun fr o m 

den 1 maj 2018 samt att parkeringsbevakning ökas upp till 20 tim/v. 

Ändringarna i taxan avsåg endast parkering på parkeringsplats för 

rörelsehindrad och parkering där det är stannaförbud. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlas ärendet. 

 

Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet återtas för att ytterligare utreda 

konsekvenserna på felparkeringsavgifterna samt för att analysera 

omfattningen av parkeringsövervakningen. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att återta ärendet avseende förslag om höjning av parkeringsavgifter samt 

utökning av parkeringsbevakning. 

 

 

__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 28 

 

Samråd inom vattenförvaltningen – för yttrande 

Dnr 343/17 

 

Länsstyrelsen har den 4 november 2017 översänt remiss angående samråd 

inom vattenförvaltningen till Hallstahammars kommun för yttrande. 

Kommunstyrelsen har remitterat ärende till tekniska nämnden för yttrande. 

 

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 

november 2017 till den 30 april 218. Samrådet omfattar två separata delar 

(delsamråd) inom vattenförvaltningen: 

 

 Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade 

miljökvalitetsnormer för särskilda förorenade ämnen (koppar och 

zink) i ytvatten. 

 

 Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för 

Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt även översikt över 

väsentliga frågor. 

 

Detta utskick är riktat till samrådsinsatser inom Norra Östersjöns 

vattendistrikt. 

 

Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 

 

Christina Aspenryd (S) yrkar att ordförande avger yttrande på samråd inom 

vattenförvaltningen till kommunstyrelsen. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att uppdra till ordförande att avge yttrande till kommunstyrelsen gällande 

samråd inom vattenförvaltningen. 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 29 

 

Utvärdering årets vinterväghållning  

Dnr 94/18 

 

Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) väcker vid sittande 

sammanträde ärende gällande utvärdering av årets snöröjning och 

halkbekämpning. 

 

Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att ärende gällande utvärdering av årets snöröjning och halkbekämpning ska 

behandlas vid ett senare tillfälle. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 30 

 

Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-03-06 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-03-06 

 

-   arbetsutskottets protokoll 2018-02-26 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden. 

 

 

 


