
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden  2017-03-27 1 (11) 

Plats och tid Kommunhuset, kommunstyrelsesalen kl 14.00 – 15:30 

Vissa uppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  

Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande   
 Christina Aspenryd (S)  
 Susanne Johansson (S)  
 Stefan Pahlin (S)   
 Mikael Zeidlitz (MP)  
 Jenny Landernäs (M)  
 David Lindberg (L)  
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Aliki Karlsson (S), Bengt Hultin (V), sekreterare Britt-Marie 

Lundberg, nämndsekreterare Kristin Karlsson, teknisk chef Kjell Jacobsson, 

controller Manuel Vilela § 32, avdelningschef Håkan Jansson § 32,  

VA-ingenjör Sara Berggren § 34, projektledare gatan Sara Mohammad § 34, 

37-38. 

 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Stefan Pahlin (S) 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 mars 2017 klockan 08:00. 
 

Underskrifter  Paragrafer 32-40 

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

  Britt-Marie Lundberg 
  

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

  Marijo Edlund (S) 
  

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

  Stefan Pahlin (S) 
  

 

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

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 32-40 
  

Sammanträdesdatum 2017-03-27 
  

Anslaget uppsättes 2017-03-29 Anslaget nedtages 2017-04-20 
 §§ 33, 37-38 uppsatt 2017-03-27                                                                                              §§ 33, 37-38 nedtages 2017-04-18 

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 32 

 

Information från teknisk chef/förvaltning            Dnr 17/17, 96/17 

 

 Ekonomisk redovisning per februari 2017      

 

 Avdelningschefen informerar om Näslundsskolan. 
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TN § 33 

 

Revidering av Västerås stads översiktsplan – för yttrande     Dnr 69/17 

 

Västerås stad har översänt förslag till revidering av Västerås översiktplan till 

bland annat Hallstahammars kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har 

skickat översiktsplanen på remiss till bland annat tekniska nämnden. 

 

Västerås stads översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 antogs i december 

2012. Kommunfullmäktige tog i juni 2016 ställning till översiktsplanens 

aktualitet. Den samlade bedömningen var att planen i sina huvuddrag är aktuell 

och kan tjäna som vägledning för det fortsatta samhällsbyggandet. Samtidigt 

beslutades om att ett arbete med revidering av planen skulle inledas. Syftet med 

revideringen är att stärka planen som styrdokument och att stärka strategiernas 

genomslagskraft. Planeringsinriktningen i gällande plan är 200 000 invånare 

2050. För att möta den ökande befolkningstillväxten föreslås nu att planeringen 

ska möjliggöra en befolkningstillväxt som motsvarar 230 000 invånare 2050. 

Ett tillskott med 80 000 nya invånare motsvarar ca 40 000 nya bostäder. Det 

innebär att Västerås står inför ett omfattande stadsbyggande, där målet är alla 

ska ha en god bostad, att näringslivets utvecklingsmöjligheter ska stödjas och 

att bostadsförsörjningen ska stärka den sociala hållbarheten. Planens strategier 

för hållbar utveckling har bearbetats och fördjupats samt kompletterats med en 

strategi som sätter den sociala hållbarheten i fokus. En breddad och fördjupad 

samverkan med våra grannkommuner är en förutsättning för fortsatt utveckling. 

Vikten av en väl utvecklad regional infrastruktur har lyfts tydligare i planen. 

 

Tekniska chefen har i skrivelse den 14 mars 2017 redogjort för förvaltningens 

synpunkter på översiktsplanen. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att avge yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag till revidering av 

Västerås stads översiktsplan i enlighet med tekniska förvaltningens skrivelse 

den 14 mars 2017. 

 

 

Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. 
 

 

 

_____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

TN § 34 

 

Planprogram för Hallstahammars centrum – för yttrande        Dnr 55/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny planprogram för Hallstahammars 

centrum till bland annat tekniska nämnden för samråd. 

 

2012 startade arbetet med ett stadsmiljöprogram för Hallstahammars centrum. 

Stadsmiljöprogrammet hade för avsikt att fungera som ett underlag för att 

skapa ett attraktivt och levande centrum. Ambitionen var bland annat att skapa 

förutsättningar för utveckling av handel och boende i centrum. Arbetet med 

programmet stannade av efter samrådet 2013 och under 2015 väcktes frågan 

till liv igen. I oktober 2015 beslutade kommunstyrelsens ordförande att ett 

planprogram för Hallstahammars centrum skulle tas fram. Syftet med planpro-

grammet ska vara att ta fram ett underlag som visar på Hallstahammars cent-

rums framtida utveckling där ett helhetsperspektiv ges. Syftet är även att knyta 

ihop det påbörjade stadsmiljöprogrammet till en helhet och på så vis underlätta 

utvecklingen av centrum för kommande detaljplaner. Planprogrammet ska 

främja att centrum blir en funktionsblandad stadsdel. 

 

Planen är ute på samråd under tiden 13 februari till 10 april 2017. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 17 mars 2017 § 26 att överlämna ärendet till 

nämnden utan eget förslag. 

 

Tekniska förvaltningen har i yttrande den 20 mars 2017, efter arbetsutskottet, 

redogjort för förvaltningens synpunkter. 

 

Marijo Edlund (S) yrkar att som nämndens yttrande över planprogrammet för 

Hallstahammars centrum överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 20 

mars 2017. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att grönytan mellan Dalbyvägen och Västeråsvägen 

ej reserveras enbart för dagvattenhantering utan även till bebyggelse. I övrigt 

bifall till Marijo Edlunds (S) yrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall till 

Marijo Edlunds (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Tekniska nämnden beslutar således 

 

att som sitt yttrande till kommunstyrelsen över planprogram Hallstahammars 

centrum överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 20 mars 2017. 
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Forts TN § 34 

 

Jenny Landernäs (M) samt David Lindberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 

 

 

_________________ 

Exp Kommunstyrelsen 
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TN § 35 

 

Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden         Dnr 84/17 

 

I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under 

dokument för tekniska nämndens räkning. De personer som räknas upp under 

de olika punkterna för nämndens fullmakt att skriva under dokument så som 

avtal eller åtagande i nämndens ställe. 

 

Tekniska nämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 

tekniska nämnden den 24 augusti 2016 § 91. 

 

Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 

nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden tagits fram. Under punkt 

12 har fyra namn tillkommit, de är gulmarkerade, och tre namn tagits bort. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 24 augusti 2016 § 91 och med verkan  

fr o m 1 april 2017 anta nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden i 

enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna 

kommunens firma om skyldigheten att till tekniska nämnden anmäla delegation 

i fattade beslut. 
 

 

_________________ 

Exp: Reglementspärmen 

         Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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TN § 36 

 

Återtagande av ärende – svar på motion av Marianne Avelin (C) gällande 

iordningställande av en aktivitetspark och Hälsans stig i Kolbäck   

Dnr 138/16 

 
Marianne Avelin (C) anför i motion den 18 februari 2016: ”Medellivslängden i 

vårt land ökar och vi ser på statistiken att i vår kommun blir vi fler som passerar 

både 70-80-90-årsstrecket.  

Det är viktigt att vi håller oss friska så länge som möjligt. Att den multisjuka 

delen av vårt liv blir kort. Ett sätt att leva ett friskt liv på gamla dar är aktiviteter 

och på Hjärtpunkten i Kolbäck är det någon form av träff varje dag. Det finns 

möjlighet att styrketräna på egen hand, det finns cirkelträning, studiecirklar och 

caféverksamhet. 

Hjärtpunkten är en mycket värdefull plats för dom äldre 

Men det är ingenting som är så bra att det inte går att göra det bättre. 

En aktivitetspark utanför Hjärtpunkten och en Hälsans stig vore önskvärt även i 

Kolbäck. 

Det kommer en hel del nyinflyttade till vår kommun som behöver enklare jobb 

för att komma in i samhället eller många som har gått arbetslösa länge.  

Nog finns det arbetskraft. 

 

Centerpartiet yrkar 

Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att iordningsställa en aktivitetspark och 

en Hälsans stig i Kolbäck.” 

 

Tekniska nämnden beslutade den 23 november 2016 § 129 att motionen 

gällande iordningsställande av en aktivitetspark och Hälsans stig i Kolbäck ska 

anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens 

skrivelse den 3 augusti 2016. Beslutet är expedierat till kommunstyrelsen. 

 

Med hänvisning till bland annat att arbete med aktivitetspark pågår vill 

förvaltningen omformulera sin skrivelse. 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att återta ärende gällande svar på motion av Marianne Avelin (C) angående 

iordningställande av en aktivitetspark och Hälsans stig i Kolbäck. 
 

 

 

___________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 37 

 

Remiss angående nytt vägnummer väg 668 inom Hallstahammars kommun        
(TRV 2017/26958)                    Dnr 90/17 

 

Tekniska förvaltningen har den 14 mars 2017 fått remiss från Trafikverket om 

beslut om nytt vägnummer för väg inom Hallstahammars kommun och 

Surahammars kommun. Trafikverket bygger en ny sträckning för väg 252 

mellan industriområdet norr om Hallstahammar, Trångfors och korsning med 

väg 66 söder om Surahammar till en mötesfri landsväg. Med anledning av det 

ser Trafikverket över befintlig vägnumrering av vägar som berörs av den nya 

sträckningen av väg 252. Det innebär bland annat att delar av nuvarande väg 

252 kommer få ett nytt vägnummer, se bifogad karta. Trafikverket anser att 

vägnummer 668 är lämpligt i detta fall. Eventuella synpunkter ska ha inkommit 

skriftligen senast den 27 mars 2017. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2017 att förvaltningen inte 

har något att erinra mot ett nytt vägnummer väg 668 inom Hallstahammars 

kommun och Surahammars kommun. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande till Trafikverket över nytt vägnummer väg 668 inom 

Hallstahammars kommun och Surahammars kommun (TRV 2017/26958) 

överlämna förvaltningens skrivelse den 16 mars 2017. 

 

 

Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. 
 

 

 

__________________ 

Exp: Trafikverket 

          Chefen för beställar- och planeringsavdelningen 
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TN § 38 

 

Remiss angående nytt vägnummer väg 624 inom Hallstahammars 

kommun (TRV2017/26957) – för yttrande till Trafikverket      Dnr 91/17 

 

Tekniska förvaltningen har den 14 mars 2017 fått remiss från Trafikverket 

om beslut om nytt vägnummer för väg inom Hallstahammars kommun. 

Trafikverket bygger en ny sträckning för väg 252 mellan norr om 

Hallstahammar vid Trångfors och korsning med väg 66 söder om 

Surahammar, till en mötesfri landsväg. I samband med det bygger även 

Trafikverket en ny väg mellan industriområdet norr om Hallstahammar vid 

Frössvi och ny väg 252. Den nya vägsträckan kommer att få vägnummer 

624. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast den 27 mars 

2017. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2017 att förvaltningen 

inte har något att erinra mot ett nytt vägnummer väg 624 inom 

Hallstahammars kommun. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande till Trafikverket över nytt vägnummer väg 624 inom 

Hallstahammars kommun (TRV 2017/26957) överlämna förvaltningens 

skrivelse den 16 mars 2017. 

 

 

Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. 

 
 

 

 

________________ 
Exp: Trafikverket 

         Chefen för beställar- och planeringsavdelningen 
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TN § 39 

 

Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-28 

 

- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-28 

 

- arbetsutskottets protokoll 2017-03-17 
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TN § 40 

 

Lägesrapport skadegörelse                Dnr 105/17 

 

Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 

lägesrapport över skadegörelse som skett på kommunal mark både vad gäller 

vad som har hänt, eventuella konsekvenser och kostnader samt vad kommunen 

gör för att skadegörelsen ska minska 

 

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

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att ärende gällande lägesrapport över skadegörelse som skett på kommunal 

mark både vad gäller vad som har hänt, eventuella konsekvenser och kostnader 

samt vad kommunen gör för att skadegörelsen ska minska ska behandlas vid ett 

senare tillfälle. 
 

 

 

______________ 

Exp: Teknisk chef 

 


