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1 () 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 – 11:50 
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Christina Aspenryd (S)  
 Tommy Brunnstedt (S)  
 Stefan Pahlin (S)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare Kenth Rydén (KD), David Lindberg (L), nämndsekreterare Kristin 

Karlsson, teknisk chef Kjell Jacobsson, avdelningschef Annica Wijk § 26, 
avdelningschef  Håkan Jansson § 26, controller Manuel Vilela §§ 28-29. 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Jenny Landernäs (M)       
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 14 mars  2016 klockan 15.30. 
 
Underskrifter  Paragrafer 26 -38 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Jenny Landernäs (M) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 26-38 
   

Sammanträdesdatum 2016-03-09 
  
Anslaget uppsättes 2016-03-15 Anslaget nedtages 2016-04-06 
   

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

Kristin Karlsson 
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TN § 26 

 
Slutlig redovisning av arbetsprogram 2015   Dnr 25/15 
 
Cheferna för beställar- och driftavdelningen presenterar slutredovisning av 
arbetsprogrammen för år 2015. 
 
Arbetsprogrammen innehåller planer för verksamhet uppdelat på gata, park, 
fastighet och VA-verksamheten. 
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TN § 27 
 
Information av tekniske chefen/förvaltningen   Dnr 43/16 
 
Tekniske chefen informerar om följande: 
 

• Vattenavläsning Sandvik 
• XX 
• Informationsmöte till allmänheten angående byggande av hus för 

ensamkommande. 
• Informationsmöte för de som bor i området i Näs där en ny gata 

planeras. 
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TN § 28 
 
Årsredovisning för tekniska nämnden 2015 inklusive redovisning av 
resultat av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell 2015 
Dnr 84/16 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning för tekniska nämndens 
verksamhet under 2015 inklusive resultat av internkontroll 2015 samt mål och 
nyckeltalstabell 2015.  
 
Inledningsvis anförs: Tekniska nämnden förvaltar kommunens mark, 
byggnader och anläggningar, fullgör uppgifter som huvudman för 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ansvarar för 
avfallshanteringen, centrala städfunktionen, kart- och mätningsteknisk 
verksamhet och energirådgivning.  
 
Nämnden har ca 95 anställda och 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 underskott på ca 1,9 MSEK som härrör direkt från de 
skattefinansierade verksamheterna. Underskottet förklaras bl.a. av en 
inledningsvis snörik vinter med varierande temperaturer som medförde stora 
ansträngningar för vinterväghållningen. Ytterligare en påverkans faktor är 
utfallet av tvisten med HBV som medförde kostnader för motpartens juridiska 
representation samt ett planerat underskott för fastighetsförvaltningen då 
förvaltningskostnader för Parkskolan inte behövdes inrymmas i tilldelad ram. 
De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett smärre överskott om ca 70 
tkr. 
 
Investeringsnivån har under 2015 varit högre än under 2014. Det har netto-
investerats för ca 41,4 MSEK varav 25,6 MSEK på de skattefinansierade 
verksamheterna och resterande 15,7 MSEK på de taxefinansierade. Bland 
energiinvesteringar har sista etappen på fönsterbyte på Nibbleskolan genom-
förts. Bland de större investeringarna har byggnationen av ett nytt 
Äldreboende påbörjats, ny mark anskaffats, Nibbleskolans gamla mellan- och 
lågstadiedel fått ett nytt tak. Ombyggnationen av Parkskolans lokaler till 
förskolan Troll-backen et. 1 har avklarats. Maskinförnyelse har skett där en ny 
sopmaskin och en gräsklippare har anskaffats. Bland VA-investeringar har 
olika åtgärder vidtagits för att säkerhetsställa kommunens dricksvattenkvalité, 
bl.a. genom att installera ett effektivt desinfektionsmedel i form av ett 
aggregat för UV-ljus. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-03-09 
 

5 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts. TN § 28 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 mars 2016 § 26. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna tekniska nämndens årsredovisning 2015, inklusive redovisning 
av resultat av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell 2015, och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 29 
 
Motion av Jenny Landernäs (M) angående Vem vet vad som finns på 
Centrallagret – för yttrande     Dnr 413/15 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 21 oktober 2015: ” Tekniska 
förvaltningens centrallager ska innehålla material som behövs i det dagliga arbe  
ett lager för akuta ärenden och det ska vara ordning och reda. Både i den fysiska 
miljön och i bokföringen. Men ser det ut så idag? 
 
En del av centrallagret består idag av en mycket stor mängd reservdelar, vissa 
används dagligen andra har legat där i åratals. Det finns enligt uppgift heller 
ingen lagerförteckning/register och lagret tas heller inte upp i bokföringen.  
Det tycker jag är högst anmärkningsvärt. Och man kan till och med fråga sig 
om det håller sig inom lagens gränser? 
 
Att ha ett lager som man inte för någon förteckning över är både sårbart och 
slöseri med resurser. Hur vet man att man inte beställer hem saker som redan 
finns? Vad händer den dagen personen/personerna som har ”lagret i huvudet” 
inte finns tillgängliga? Hur minimerar man svinnet? 
 
Det lager som finns idag innehåller en mängd olika reservdelar, till olika 
värde och till olika grad avskrivna. Räknar man samman alla delar blir det en 
avsevärd summa, som inte finns bokförd. Det finns lagar och regler kring 
detta, håller vi oss verkligen på rätt sida om dem? 
 
Sista delen i motionen handlar om lagret för akuta händelser. En del av 
tekniska nämndens ansvarsområden är att hantera akuta händelser som 
vattenläckor och liknande. Och det ska vi ha beredskap för. Men det kostar 
också pengar och vi måste ta ställning till vad som är en rimlig nivå på 
lagerhållning. Vilken typ av händelser ska vi ha beredskap till? När kan vi 
samarbeta med närliggande kommuner? Och när säger vi att det är ok att 
invänta en beställning. Vanligtvis är ledtiden på varor endast någon dag.  
 
Vi är en modern kommun som ska vara rustade för framtiden. Det ska 
genomsyra alla kommunala områden. Även den tekniska. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag på: 
Att genast upprätta ett register över de lagerdelar som finns idag 
Att bokföra det enligt gällande regler 
Att ta fram förslag på vilken nivå av akut lagerhållning Hallstahammars 
kommun ska ha” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 24 februari 2016 bland annat att: 
”Tekniska förvaltningen redovisar varje år vilket lager som finns för 
berglagret, dieseltanken samt renhållningslagret. Vidare har förvaltningen 
inventerat VA- 
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Forts TN § 29 
 
lagret, då materialet i regel är värdefullt samt att särredovisning gäller. Inven-
teringen blev klar 2016-02-01. Redovisningen av VA-lagret kommer hädan-
efter därför att ske årligen fr.o.m. 2016. I syfte att säkerställa och underlätta 
hanteringen av lagervärden undersöks möjligheten att köpa in ett datasystem 
för lagerhållning. Kravet som ställs är att systemet är kompatibel med nuva-
rande ekonomisystem samt att det är ett enkelt system och att det inte är 
alltför komplicerat och kostsamt att administrera.  Syftet med ett databaserat 
system är också att det ska bli enklare att se vad som finns i lagret och att det 
ska följa gällande regler för lagerredovisning.  Nivån av akut lagerhållning är 
svårare att precisera då verksamheterna har olika förut-sättningar, det är 
exempelvis enkelt att fastställa nivån för dieseltanken, där akut lagerhåll-
ningen ska motsvara volymen i samtliga reservkraftsaggregat (10m3 år 2016). 
För övriga verksam-heter varierar behovet av lagrade varor över tid. 
 
För fastigheterna lagras också endast material som är frekvent använt samt för 
att inte behöva åka till bygghandeln för enstaka skruvar eller för att köpa 
enstaka skivor. Motsvarande gäller för VA- lagret. Här behövs framförallt ett 
lager för akuta händelser eftersom dessa händelser ofta sker efter arbetstidens 
slut när det inte går att beställa från någon leverantör. För att kunna säkerställa 
nivån av akut lagerhållning för samtliga verksamheter måste följande ske: en 
kartläggning av lagrets omsättningshastighet, göra en kostnadsavvägning 
mellan lagringskostnad och leveranskostnader samt vilken servicenivå vi ska 
erbjudas. Ett förslag till vilka produkter som behöver ligga i lager kommer att 
tas fram för respektive verksamhet. Ambitionen är att ha ett väl avvägt lager 
där hänsyn tas till både önskad servicenivå som till att verksamheten kan 
arbeta effektivt med fastighetsunderhållet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 mars 2016 § 27. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med avslag till 
Jenny Landernäs (M) yrkande samt med bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att motionen gällande vem vet vad som finns på centrallagret ska anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens 
skrivelse den 24 februari 2016. 
 
Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) reserverar sig mot beslutet. 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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Marianne Avelin (C) och Sari Svanström (C) angående klimatåtgärder i 
Hallstahammars kommun – för yttrande     Dnr 14/16 
 
Marianne Avelin (C) och Sari Svanström (C) anför i en motion den 26 
oktober 2015: ” Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för 
utformning av en svensk klimatfärdplan för att nå noll nettoutsläpp av 
växthusgaser till 2050. Underlaget har tagits fram i samarbete med andra 
myndigheter. 
 
Kommunerna har beretts möjlighet att till Miljödepartementet lämna 
synpunkter på Naturvårdsverkets underlag. Färdplan 2050 har en unik 
möjlighet att visa på Sveriges möjlighet att exportera klimatsmarta produkter 
och tjänster som bostäder, solcellsteknik, fordon, träprodukter, 
biogasproduktion, biodrivmedel och klimatsmarta livsmedel. En tillväxt på 
dessa områden skapar inte bara bra klimatnytta utan arbetstillfällen över hela 
landet. 
 
När Hallstahammar står i begrepp att bygga ett nytt äldreboende 
”Äppelparken” ska det vara en självklarhet att använda sig av ny teknik och 
därmed minska utsläppen som på sikt även gynnar ekonomin. 
 
Därför föreslår vi 
Att i all nybyggnation i vår kommun utreds möjligheten till att installera 
solceller för elenergi. 
Att möjlighet till att tanka biogas i vår kommun finns inom en snar framtid. 
Att klimatsmarta och närodlade livsmedel upphandlas till dom kommunala 
verksamheterna.” 
 
Enligt remissen från kommunstyrelsen ska tekniska nämnden besvara fråge-
ställningar om nybyggnation och tanka biogas. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 26 februari bland annat att i den 
nuvarande energiplanen som antogs av kommunfullmäktige 26 september 
2015 finns ett mål om att kommunen till 2020 ska generera 1 % av 
energianvänd-ningen genom egna förnybara energikällor och till 2050 ska den 
siffran vara uppe i 10 %. De åtgärderna som kopplas till målet säger att vi ska 
utreda möjligheten att sätta solceller eller solfångare på befintliga byggnader 
samt alltid utreda möjligheten att installera solceller på nya byggnader. För 
just äldreboendet i Äppelparken kommer vi att installera solceller. 
Förvaltningen anser att vi idag redan alltid utreder möjligheten att installera 
solceller vid nybyggnation. 
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Gällande frågan om biogas anser förvaltningen att det i dagsläget inte är 
möjligt att få hit en biogasmack. Det är svårt för kommunen som enskild att 
anlägga en biogasmack. För att en biogasmack ska kunna anläggas så behövs 
ett stort behov av gas som till exempel för bussar eller renhållningsfordon. I 
Köping,  
 
Fagersta och Sala som har biogasmack idag ligger alla vid en VL bussdepå. 
För att få stora aktörer att satsa på biogas krävs det mycket engagemang från 
kommunens sida, till exempel genom att styra mot biogas via upphandling av 
kollektivtrafik och köpa in biogasbilar till kommunala fordonsflottan. 
Förvaltningen anför vidare att de har tittat på ett alternativ att tanka biodiesel 
som till exempel HVO (hydrogenated vegetable oil). Ett drivmedelsbyte gör 
att vi kan använda våra dieselbilar men de släpper ut icke fossil koldioxid 
istället. HVO kan vi även använda i oljepannan i avloppsreningsverket samt 
som bränsle för vår reservkraft och därmed minska ännu mer fossila 
koldioxidutsläpp. Nackdelen är att det blir ett icke publikt tankställe och det är 
bara kommunens fordon som kan tanka HVO. Under 2016 kommer tekniska 
förvaltningen att börja använda HVO i tunga fordon.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 mars 2016 § 28. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen gällande klimatåtgärder ska anses besvarad med hänvisning till 
vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse den 26 februari 2016. 
 
 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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Motion av Håkan Freijd (M) och Anders Randelius (M) angående 
tillgänglighet i Folkets Hus – för yttrande     Dnr 450/15 
 
Håkan Freijd (M) och Anders Randelius (M) anför i en motion den 24 
november 2015: ” Hallstahammars kommun har som fastighetsägare en 
skyldighet att tillgodose tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde. 
Folkets Hus i Hallstahammar är i dagsläget inte tillgängligt för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Behov av åtgärder finns också för personer med 
nedsatt orienteringsförmåga. 
 
Lagen ställer retroaktiva krav på fastighetsägare till publika lokaler enligt SFS 
2103:9 HIN 3. 
I fallet med Folkets Hus saknas exempelvis möjlighet för personer med 
nedsatt rörelseförmåga att nå husets övre plan. 
 
Därför yrkar Moderaterna i Hallstahammar på: 
 
att fullmäktige beslutar om en skyndsam utredning av nödvändiga åtgärder 
att åtgärder därefter vidtas utan dröjsmål 
att kostnaderna skall belasta kommunens investeringsbudget” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 24 februari 2016 bland annat att: 
”HIN 3 avser enkelt avhjälpta hinder. Med denna föreskrift avses, hinder som 
kan avhjälpas i lokaler dit allmänheten har tillträde, utan omfattande 
ombyggnationer. Boverket kom i juli 2013 ut med en föreskrift om ändring i 
HIN 3 (BFS 2013:9 HIN 3) och med en konsekvensutredning av föreskriften. 
Under 5§ - 11§ sägs följande, 

- Hinder ska avhjälpas så snart det inte är orimligt med hänsyn till de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska 
förutsättningarna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, 
lokalhållaren eller näringsidkaren. 

- Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och 
olämpligt placerade eller olämpligt utformade manöverdon ska 
avhjälpas 

- Bristande kontrastmarkeringar och bristande varningsmarkeringar ska 
avhjälpas 

- Hinder i form av bristande utformning av orienteringsskyltar ska 
avhjälpas 

- Hinder i form av brister i ljudmiljön ska avhjälpas 
- Hinder i form av bristande eller blänkande belysning ska avhjälpas 
- Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd ska 

avhjälpas 
- Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning 

ska avhjälpas. 
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En anpassning av lokalerna så att det övre planet i lokalen skulle bli 
tillgängligt är inte ett enkelt avhjälpt hinder eftersom det skulle innebära 
betydande kostnader att utföra en sådan åtgärd. Kostnaden för en ny hiss i 
byggnaden är betydande. 
Hela markplanet i byggnaden är tillgänglig (även för personer med 
funktionshinder) genom entrén i norr. Här finns även en handikapptoalett i 
närheten av entrén.  
För att kvalitetssäkra att kommunen uppfyller kravet på enkelt avhjälpta 
hinder i lokalen föreslås att en inventering av markplanet görs mot lagens 
krav. Detta bör göras av en sakkunnig inom området. 
Motsvarande inventering har gjorts på kommunens övriga fastigheter men 
detta var i samband med att lagen trädde i kraft och åtgärderna skulle vara 
utförda senast 2010. Hallstahammars kommun ägde inte Folkets Hus vid den 
tidpunkten och därför finns inte fastigheten med bland de fastigheter som 
inventerades och åtgärdades då. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 mars 2016 § 29. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med avslag till 
Jenny Landernäs (M) yrkande samt med bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att motionen gällande tillgänglighet till Folkets Hus ska anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse den 24 
februari 2016. 
 
 
Jenny Landernäs (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-03-09 
 

12 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
TN § 32 
 
Delegationsordning för tekniska nämnden       Dnr 77/16 
 
Tekniska nämnden beslutade den 6 juni 2015 § 79 om ny delegationsordning 
för tekniska nämnden. Förslag föreligger om att delegationsordningen 
kompletteras med delegation (p. 14.1.13)  för att kunna förtydliga i 
Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) de 
lokala trafikföreskrifter som är missvisande inom Hallstahammars kommun. 
Delegeringen medger inte rätten att ändra befintlig föreskrifts innebörd mer än 
att den förtydligar befintlig föreskrift.  
 
All delegering gällande planbesked, planavtal samt planförfarande utgår då 
kommunstyrelsen har tagit över de frågorna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 mars 2016 § 30. 
 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 6 juni 2015 § 79 fastställa delegering av 
beslutanderätt från tekniska nämnden del 1 allmän del och del 2 (specifika 
områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delega-
tion, om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till tekniska nämnden. 
 
____________ 
Exp: Reglementspärmen 
         Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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Tekniska nämndens mål 2016-2019 utifrån ”Hallstahammars kommun 
vision 2025”   Dnr 76/16 
 
Hallstahammars kommun vision 2025 antogs den 14 december 2015 § 169 i 
kommunfullmäktige. Visionen beskrivs under rubrikerna; enkelt och nära, 
nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang. Nämnderna förväntas 
arbeta för att visionerna i dess olika delar förverkligas. Nämnden har arbetat 
fram ett förslag till mål för tekniska nämnden 2016-2019. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 2 mars 2016 § 31 att överlämna ärendet till 
tekniska nämnden utan eget förslag. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att upprättat förlag om mål för 2016-2019 ska antas. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att alliansens mål ska antas, Lars Wilhelmsson (C) 
instämmer i Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
Marijo Edlunds (S) yrkande samt med avslag till Jenny Landernäs (M) 
yrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att anta mål för tekniska nämnden 2016-2019 enligt en till ärendet tillhörande 
bilaga. 
 
Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmssons (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Reglementspärmen 
         Kommunstyrelsen 
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TN § 34 
 
Principer för kanot- och båtbryggor, gång- och cykelvägar mm längs 
Strömsholms kanal          Dnr 370/15 
 
Styrelsen för Strömsholms kanal har tillskrivit ägarkommunerna och 
föreslagit generella principer för drift- och underhåll av anläggningar längs 
kanalen.  
Av skrivelsen framgår att det finns ett femtiotalkanot- och båtbryggor samt 
flera broar med tillhörande gång- och cykelövergångar. Strömsholms kanal 
har under 2015 inventerat dessa och gjort en sammanställning över 
uppförande ägande etc. Av skrivelsen framgår vidare att syftet med 
inventeringen har varit att klargöra vem som äger och är ansvarig för drift- 
och underhåll av respektive anläggning. Vidare framgår av skrivelsen att 
styrelsen för Strömsholms kanal tagit fram generella principer som man vill 
fastställa med respektive kommun.  
 
Strömsholms kanal föreslår generella principer enligt nedan; 
Den kommun som använder bro/broar för gång- och cykeltrafik står för 
reparation på grund av slitage till följd av gång- och cykelbrons användning. 
För gång- och cykelvägar som är anlagda längs kanalen på kanalbolagets 
mark, ansvarar respektive kommun. Om båtbryggor ligger i anslutning till 
slussar ansvarar kanalbolaget för dessa. Om kanal/båtbryggor ligger utanför 
anslutning till slussar ansvarar respektive kommun för dessa. Kanalbåtbryggor 
uppförda för kanalbåtar och kommersiell trafik ansvarar kommunerna för.  
Ansvar betyder löpande underhåll och renovering. Kanotbryggor och 
kanotramper intill slussområdet sköter Kanalbolaget. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 25 februari 2016 bland annat att ” 
Tekniska förvaltningen kan idag inte bedöma vilket underhåll som behövs på 
respektive anläggning. En underhållsbesiktning och kostnadsbedömning av 
erforderligt underhåll planeras att utföras under våren 2016 under 
förutsättning av att Kommunfullmäktige beslutar att de föreslagna principerna 
ovan ska gälla för respektive kommun. Resultatet av underhållsbesiktningen 
och kostnads-bedömningen kommer att tas upp i kommande äskanden i 
samband med den årliga budgetprocessen.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 mars 2016 § 32. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
Marijo Edlunds (S) yrkande samt med avslag till arbetsutskottets förslag. 
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Forts. TN § 34 
 
Tekniska nämnden beslutar således  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 
 
 
 
 
___________ 
Exp: Teknisk chef 
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TN § 35 
 
Exploatering av mark för småhus på Södra Näs, samt fastställande av 
tomtpris         Dnr 83/16 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 25 februari 2016 bland annat att det är stor 
efterfrågan på villatomter i Hallstahammar och det återstår för närvarande 
endast ett fåtal villatomter att erbjuda för de som vill bygga i Hallstahammar. 
Vårt mål är att det alltid ska finnas byggklara tomter att erbjuda för de som 
önskar bygga eget hem. I Hallstahammar saknas det idag lediga tomter att 
erbjuda för de som vill bygga en egen villa. I Näs vid korsningen 
Frössvivägen/ Bergslagsvägen finns ett sedan tidigare detaljplanelagt område 
som skulle gå att exploatera med en kort startsträcka eftersom detaljplanen 
redan är klar. Det finns möjlighet att skapa åtminstone 15 - 20 tomter för 
byggande av villor inom området. Dessutom finns det möjlighet för de som 
idag äger mark mot den nya gatan att stycka av delar av sina tomter. Inom 
området finns det möjlighet att anlägga en kommunal lekplats. 
  
Genom avstyckning går det att skapa 15 – 20 villatomter som varierar i 
storlek mellan ca 900 – 1600 kvm. Fastigheterna ansluts till vatten- och 
avlopp samt fiber via kommunens statsnät. Området förses med service-
anslutning till el via Mälarenergi. Möjlighet finns att lägga fjärrvärme i den 
nya gatan för att de som vill ska kunna ansluta sig. Eftersom alltfler väljer 
andra alternativ för upp-värmning så föreslås att detta inte ska ligga som en 
del av tomtpriset utan att Mälarenergi får undersöka om det finns intresse för 
detta. De som är intresserade kan sedan ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det 
föreslås att följande ingår (tomtmark, vatten- och avlopp, fiberanslutning, 
utsättning samt läges-kontroll, bygglov)  i tomtpriset vi köp av en tomt inom 
området och att priset per kvm tomt är 400 kr/kvm. Det innebär att en tomt på 
1000 kvm. Kommer att kosta 400 000 kr. Anslutning till fjärrvärme beställs 
direkt av Mälarenergi. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 mars 2016 § 33. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag avseende att 
tomtköpare får reduktion på tomtpriset om köparen inkommer med intyg på 
att byggnaden är certifierad passivhus. I övrigt yrkar Jenny Landernäs (M) 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag samt med avslag till Jenny Landernäs (M) avslags-
yrkande. 
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Forts. TN § 35 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att fastställa tomtpriset till 410 kr/kvm gällande 15-20 tomter på Södra Näs 
inklusive bygglovskostnader, startbesked, VA-anslutningsavgifter, anslutning 
till kommunens stadsnät, nybyggnadskarta, utsättning av byggnad, 
lägeskontroll av byggnad, samt 
 
att exploateringen startar när beslutet är taget och att byggnationen finansieras 
genom att ianspråkta medel i investeringsbudget för 2016, samt 
 
att tomtköpare får reduktion av tomtpriset på 50.000 kronor om köparen 
inkommer med intyg att byggnaden är certifierad passivhus enligt FEBY12 
(kravspecifikation för passivhus framtagen med finansiering från bland annat 
Energimyndigheten och Boverket), varvid intyget ska inkomma inom två år 
från slutbesked.  
 
Till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Jenny Landernäs 
(M) och Lars Wilhelmsson (C) mot beslutet. 
 
 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 36 
 
Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet t o m 31 december 2018     
Dnr 80/16 
 
Berit Ulander (S) har av fullmäktige blivit entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i tekniska nämnden. Ulander var även vald som ersättare i 
arbetsutskottet. Med anledning härav påkallas val till arbetsutskottet. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att Christina Aspenryd (S) ska utses som ersättare i 
arbetsutskottet.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden enligt Marijo 
Edlunds (S) yrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att som ersättare i arbetsutskottet efter Berit Ulander (S) t o m den 31 decem-
ber 2018 utse Christina Aspenryd (S). 
 
 
 
____________ 
Exp: Christina Aspenryd (S) 
         Lön 
         Nämndkansliet 
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TN § 37 
 
Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden         Dnr 104/16 
 
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 23 november 2015 § 133.  
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för tekniska nämnden tagits fram.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att nämnden upphäver sitt beslut den 23 november 2015 
§ 133 samt att ett nytt underskriftsbemyndigande antas. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Marijo 
Edlunds (S) yrkande. 
  
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 november 2015 § 133 och med verkan 
fr om 15 mars 2016 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 upptagna i förteckningen 
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TN § 38 
 
Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-09 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-09 
 
-   arbetsutskottets protokoll 2016-03-02 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden. 
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