SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Sida

2017-02-21

1 (14)

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 14.00 – 15:40
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Marijo Edlund (S) ordförande
Christina Aspenryd (S)
Susanne Johansson (S)
Tommy Brunnstedt (S)
Peter Ristikartano (MP)
Jenny Landernäs (M) § 9
Lars Wilhelmsson (C)
Kent Rydén (KD) §§ 10-21

Övriga deltagande

Ersättarna: Aliki Karlsson (S), Bengt Hultin (V), David Lindberg (L), Kenth
Rydén (KD) ej §§ 10-20, nämndsekreterare Kristin Karlsson, nämndsekreterare
Britt-Marie Lundberg, teknisk chef Kjell Jacobsson, controller Manuel Vilela
§ 9, arbetsledarna Jim Larsson, Heimo Suutari § 9, Projektledarna för VA
Ulrika Rönnberg, Sara Berggren § 9.

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Christina Aspenryd (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 27 februari 2017 klockan 13:30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

9-20

Kristin Karlsson
Ordförande

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

Marijo Edlund (S)
Justerande

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

Christina Aspenryd (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Tekniska nämnden §§ 9-20

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2017-02-21
2017-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Britt-Marie Lundberg
Utdragsbestyrkande

2017-03-21
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TN § 9
Information från teknisk chef/förvaltning

Justerandes signatur

Dnr 17/17, 16/16

•

Arbetsledarna för Gata, VA-verk och projektledare för Ledningsnät
slutredovisar 2016 års arbetsprogram. På nästa möte slutredovisas
Park och Fastighet.

•

Controller redovisar preliminärt bokslut för 2016.

Utdragsbestyrkande
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2017-02-21

Sida
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TN § 10
Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar (va-taxa)
Dnr 45/17
Nu gällande va-taxa antogs av Kommunfullmäktige den 19 december 2016 §
198.
Tekniska förvaltningen vill införa taxa för tömning av externslam.
Förvaltningen anför i skrivelse den 20 januari 2017 bland annat att
”Hösten 2016 installerades en slamkiosk vid Vallby pumpstation för att få
möjligheten att mäta och ta betalt för externslam från spolbilar och andra
aktörer. Systemet är helt integrerat med kommunens vattenkiosker. Systemet
förhindrar att tömning sker utan att vara godkända av kommunen. Det som
också kan nämnas i detta ärende är att kommunen har sen tidigare tagit betalt
för externslammet genom renhållningstaxan.
Syftet med installationen av slamkiosk är att kommunen får bättre kontroll av
hur mycket externslam kommunen tar emot för rening till reningsverket.
Slamkiosken är också en förutsättning för att vi ska kunna debitera
inkommande slam till VA-kollektivet då kollektivet ska ha betalt för rening av
externt slam.”
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till ny taxa där avgiften för
externslam per m3 är 43 kronor. Förslaget till pris speglar en någorlunda
verklighet för omhändertagande av externslam. Hallstahammars kommuns
taxa på förbrukningsavgift är 17,48 kr/m3 levererat vatten från och med 201701-01. Av detta beräknas 60 % finansiera omhändertagande av spillvatten
17,48 x 0,6 = 10,5 kr/m3. Externslammet uppskattas till en koncentration på 4
gånger så stor som belastningen för normalt inkommande spillvatten, detta
blir då 10,5 x 4= 42 kr/m3 enligt gällande taxa.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 8.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att upphäva sitt beslut den 19 december 2016 § 198 och från och med den 1
maj 2017 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga, samt
att debiteringen skall ske kvartalsvis.

____________
Exp: Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 11
Lokal trafikföreskrift gällande parkering utmed Skantzgatan i
Hallstahammar
Dnr 38/17
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 1 februari 2017 bland annat att
utmed Skantzgatans västra sida i anslutning till Hans Von Kantzows väg finns
en parkering som i dagsläget saknar lokal trafikföreskrift.
Tekniska förvaltningen är av den uppfattningen att tekniska nämnden bör fatta
beslut om lokal trafikföreskrift för upplåtelse av parkering högst 24 timmar i
följd på den aktuella parkeringen.
En lokal trafikföreskrift som tillåter 24 timmars parkering kommer inte att
medföra någon kostnad för kommunen då parkeringen idag är utmärkt med
vägmärke E19 ”Parkering”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 9.
Tekniska nämnden beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 samt 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:
På parkeringsplats belägen utmed Skantzgatan, får fordon parkeras högst
24 timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbudet att stanna och parkera enligt trafikförordningen(1998:1 276).
Beslutet bör träda i kraft den 1 mars 2017.

____________
Exp: Chefen för beställar- och planeringsavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 12
Finansiering för inventering av brandskydd de kommunala gruppbostäderna Nibblegata, Eriksgatan, Västtunagatan, Västergården,
Bondegatan och äldreboendena Strandgården och Lövåsen, upprättande
av avvikelser och åtgärdsförslag
Dnr 356/16
Tekniska nämnden beslutade den 14 december 2016 § 145 att nämnden ska få
en redogörelse för brandsäkerheten på kommunens service- och äldreboenden
och att redovisningen ska kompletteras med förslag på åtgärdsplan i de fall det
finns brister.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 februari 2017 att de fastigheter
som omfattas av inventeringen är de kommunala gruppbostäderna Nibblegatan, Eriksgatan, Västtunagatan, Västergården, Bondegatan i Hallstahammar
samt äldreboendena Strandgården och Lövåsen i Kolbäck.
Utredning beräknas kosta cirka 300 000 kronor exklusive moms.
Arbetsutskottet har behandlade ärendet den 13 februari 2017 § 10.
Tekniska nämnden beslutar
att ianspråkta 300 000 kronor från tekniska nämndens anslag för oförutsedda
kostnader för dels, inventering av brandskydd i de kommunala gruppbostäderna Nibblegatan, Eriksgatan, Västtunagatan, Västergården,
Bondegatan och äldreboendena Strandgården och Lövåsen, dels upprättande
av avvikelser och åtgärdsförslag.

____________
Exp: Teknisk chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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TN § 13
Certifiering av Hallstahammars kommuns skogsinnehav

Dnr 27/17

Representanter för Hallstahammars kommun har träffat skogscertifieringsföretaget Prosilva AB som erbjuder en så kallad gruppcertifiering för både
FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Prosilva AB agerar som en oberoende och
självständig paraplyorganisation för certifiering, utan koppling till en specifik
köpare av skogsråvaror.
Tekniska chefen tillsammans med miljöstrategen anför i skrivelse bland annat
att ett sätt att trygga skogens värden är att certifiera skogsbruket. Skogen är
värdefull på många sätt. Den förser oss med förnybar och återvinningsbar
råvara som kan användas för olika produkter. Den är hem för växter och djur
och för många är den en ovärderlig miljö för rekreation och naturupplevelser.
Hallstahammar kommun är ägare av skogsmark som är tätortsnära vilket ger
goda förutsättningar att tillgodose invånarnas möjlighet till ett aktivt
friluftsliv. De krav som följer av en certifiering är kopplade till olika hänsyn
som ska tas vid skogsavverkning. En viss del, minst 5 %, av den produktiva
skogsmarken ska avsättas för naturvårdsändamål (cirka 7 % i Hallstahammar
idag). Vid anlitande av skogsentreprenörer ställs exempelvis krav på att även
dessa är certifierade. En skogsbruksplan som anpassas till de olika kraven i
certifieringen måste upprättas. Nu gällande skogsbruksplan för
Hallstahammars kommun löper ut under året och behöver därför revideras.
Genom en certifiering, som också kräver att anlitade entreprenörer är
certifierade, och en tydligt utformad skogsbruksplan kan sannolikt framtida
avverkningar genomföras med förhållandevis mindre arbetsinsats för
kommunen än idag.
Skogscertifiering ger förutsättningar för att skogen brukas hållbart, ur
ekonomisk synvinkel och med hänsyn tagen till sociala värden och naturvärden. I årliga rankingar av kommuners naturvårdsarbete ingår också som
regel frågor om beslut som tryggar hållbar skogsskötsel. För många kan
möjligheten att bedriva ett aktivt friluftsliv vara avgörande vid val av bostadsort. Skogscertifiering kan därför vara värdefull vid marknadsföring av
kommunen.
Kostnaden för en dubbelanslutning till båda systemen är en engångssumma
om 15 000 kr och en årlig avgift av 1500 kr per år.
Arbetsutskottet har behandlade ärendet den 13 februari 2017 § 12.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 13
Tekniska nämnden beslutar
att certifiera kommunens skogsinnehav enligt både systemet FSC och PEFC
och att arbetet med certifieringen inleds under 2017, samt
att kostnaden för certifieringen belastar tekniska nämndens konto för skogsfastigheter.

____________
Exp: Teknisk chef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 14
Lokala ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun

Dnr 22/17

Beslut om de tidigare gällande lokala ordningsföreskrifterna togs av
kommunfullmäktige den 21 juni 2010 § 77.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 18 januari 2017 bland annat att
förvaltningen har fått in en synpunkt på de lokala ordningsföreskrifterna om
var hundar får rastas. Synpunkten lyder ” För enligt de lokala ordningsföreskrifter som finns i kommunen faller frågan lite mellan stolarna. Hundar
får inte vistas på lekparker MEN får vistas på skolgårdar i koppel när skolan
är stängd. Känns inte helt ok att de används som hundrast-gårdar då våra
barn mellan 1-5 år kryper, springer, utforskar och spende-rar mycket tid på
marken där. Idag när jag lämnade mina barn på försko-lan Humlan var hela
gården fylld av tassar och av spåren att döma så har inte hunden/hundarna
varit kopplade.”
Tekniska förvaltningen anför vidare att de lokala ordningsföreskrifterna skulle
kunna förtydligas under paragraf 16 med att hundar inte får vistas på område
avsett för förskola. Förskoleområdet är inhägnat med hänsyn till barnens ålder
och det kan därför lätt bli så att detta område används som rastplats när
förskolan är stängd vilket inte är bra.
Arbetsutskottet har behandlade ärendet den 13 februari 2017 § 13.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att de lokala ordningsföreskrifterna kompletteras med en punkt under § 16
enligt följande: 4. Inhägnat område avsett för förskolans verksamhet.

____________
Exp: Teknisk chef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 15
Revisionsrapport ”Granskning av intern kontroll av entreprenadavtal” –
för yttrande
Dnr 18/17
Kommunens revisorer har översiktligt granskat tekniska nämndens interna
kontroll av den tekniska verksamheten, med fokus på ram- och
entreprenadavtal. Efter genomförd granskning är bedömningen att tekniska
nämnden delvis följer gällande lagstiftning avseende upphandling (LOU) och
andra kommunala regler innan ingångna entreprenadavtal tecknas. Nämnden
ska yttra sig över rapporten senast den 10 mars 2017.
Revisorerna lämnar utifrån revisionsrapporten följande rekommendationer:
• ”säkerställa att alla typer av avtal dokumenteras och att gällande
rutiner som finns är kända i verksamheten,
• följa upp efterlevnaden av gällande rutiner,
• vidta åtgärder för att säkerställa att alla avtal finns tillgängliga i
avtalsdatabasen samt att bevakning av avtalslöptider och möjlighet till
uppsägning och omförhandling kommuniceras till berörda tjänstemän i
kommunen,
• tydliggöra och dokumentera tekniska nämndens juridiska ansvar och
roll vid upphandling och tecknande av ram- och entreprenadavtal,
• vidta åtgärder för att i framtiden minska risk- och sårbarhet
beträffande idag bristande backup till nuvarande tjänst som
jurist/inköpsansvarig,
• utforma en handlingsplan för att skapa beredskap för och om
korruption och oegentligheter inträffar, samt
• ta fram vägledande riktlinjer och rutiner för att hantera situationer
när/om anställda blir utsatta för otillåten påverkan eller agerar
oegentligt.”
Förvaltningen har i skrivelse den 9 februari 2017 sammanställt ett förslag till
yttrande över revisionsrapporten vari man bemöter revisorernas synpunkter.
Arbetsutskottet har behandlade ärendet den 13 februari 2017 § 14.
Tekniska nämnden beslutar
att som sitt yttrande över revisionsrapporten ” Granskning av intern kontroll
av entreprenadavtal” överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 9
februari 2017.

____________
Exp: Teknisk chef
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 16
Belysning utmed Energigatan

Dnr 336/16

David Lindberg (L) väcker vid sittande sammanträde den 23 november 2016
§ 133 ett ärende gällande belysning utmed Energigatan.
Tekniska förvaltningen redogör i skrivelse den 8 februari 2017 för kostnader
för belysning utmed Energigatan enligt följande: ”Sträckan som det blev en
ny belysning på är 499 m Antal nya armaturer, stolpar och fundament är 17 st.
Kostnaden för arbete och material blev: 298 214 kr”.
Kostnaderna fördelar sig enligt följande,
Belysning Energigatan
Benämning Belopp
Kabel
50 562
Armaturer
56 883
Arbete
32 262
Stolpar
124 525
Fundament
33 983
298 214

År
2015/2016
2015
2016
2015

Arbetsutskottet har behandlade ärendet den 13 februari 2017 § 15.
Tekniska nämnden besluta
att notera redovisningen gällande belysning utmed Energigatan som en
anmälan.

____________
Exp: Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 17
Skadegörelse på Nibbleskolan

Dnr 51/17

Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande
skadegörelse på Nibbleskolan.
Marijo Edlund (S) yrkar på att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet gällande skadegörelse på Nibbleskolan ska behandlas vid ett senare
tillfälle.

____________
Exp: Chefen för beställar- och planeringsavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 18
Information om skolkarusellen

Dnr 67/17

Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) väcker vid sittande
sammanträde ärende gällande information om skolkarusellen.
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet gällande information om skolkarusellen ska behandlas vid ett
senare tillfälle.

___________
Exp: Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 19
Tecknande av köpekontrakt – del av Frössvi 4:1

Dnr 61/17

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2016 § 105 att stycka av del
av Frössvi 4:1 enligt en till ärendet hörande bilaga och att teckna
avsiktsförklaring med Verold AB med rätt att sälja tomter på del av
Frössvi:4:1. Tomterna varierar i storlek. Tekniska förvaltningen har därmed
upprättat ett förslag till köpekontrakt.
Enligt tekniska förvaltningens skrivelse den 17 februari 2017 överlåts
fastigheterna en efter en. Köparen betalar en handpenning på 10 % av
köpeskillingen när kontraktet skrivs under och resterande del genom att
underteckna ett skuldebrev.
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till tekniska chefen att teckna köpekontrakt med Verold AB
gällande försäljning av tomter på del av Frössvi 4:1.

____________
Exp: Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 20
Redovisning av meddelande och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-02-21
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-02-21
- arbetsutskottets protokoll 2017-02-13
Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

