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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 

 

1  

Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, klockan 13.15 – 15.35 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 

  
Beslutande Marijo Edlund (S), ordförande  
 Reinder Nispeling (L)   
 Susanne Johansson (S)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
 Hans Strandlund (M)   
 Peter Ristikartano (MP) ej § 137  
 Sigrid Moser-Nyman (SD)  
 Mikael Ovesson (KD) § 137   
   

 
Övriga deltagande Ersättare: Aliki Karlsson (S), Jesper Bertilsson (L), Jim Larsson (S), Ulf Olsson 

(C), Jan-Erik Fallberg (M), Mikael Ovesson (KD) ej § 137 samt sekreterare 

Linnea Sten, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 123. 

 

  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera  Reinder Nispeling (L) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 november 2022 klockan 13.00 
 

Underskrifter  Paragrafer 123-142 

 - Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Linnea Sten  
  

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

  Marijo Edlund (S) 
  

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

  Reinder Nispeling (L) 
  

 

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

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 123-142 
  

Sammanträdesdatum 2022-11-23 
  

Anslaget uppsättes 2022-11-28 Anslaget nedtages 
 

 

2022-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Linnea Sten  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 123 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    

 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§ 125 – VD Ann-Charlotte Duvkär och controller Mia Eriksson från 

Mälarenergi Vatten AB  

§§ 126 – 129 – Trafikingenjör Darijo Soldatic 

§§ 128 – 132 & 140 – Fastighetschef Peter Wallén   

§ 140 – projektledare Karl Strandman  

§§ 133 – 137 – Teknisk chef Carina Elliott  

§§ 141 – projektledare Anders Allöv 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 124 

 

Information från förvaltningen m fl 

 

Tekniska chefen informerar bland annat om följande: 

 

• Snöröjning i kommunen  

• Elbesparande åtgärder i form av nedsläckning av delar av gatubelysning 

på Brånstaleden, Bergslagsvägen och GC-väg Strömsholm-Kolbäck 

samt energieffektiv adventsbelysning    

• Kommande rekrytering 

• Beställningar av brobesiktningar med åtgärdsförslag  
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TN § 125 

 

VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2023   Dnr 523/22 

 

Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2021 § 

176. Vidare beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 

september 2021 § 106 bland annat att Hallstahammars kommun bildar ett VA 

bolag, Mälarenergi Vatten AB, med ägarandel motsvarande 9 % av bolaget 

tillsammans med Västerås stad genom Mälarenergi AB, och Surahammars 

kommun genom Surahammars kommunalteknik fr o m 1 januari 2022. Genom 

beslutet ansvarar det samägda bolaget Mälarenergi Vatten AB för vatten- och 

avloppstjänster i Hallstahammar VA-verksamhetsområde. Enligt lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster ska budget och VA-taxa beslutas i 

kommunfullmäktige. 

 

Mälarenergi Vatten AB anför i skrivelse den 17 november 2022 att omvärldens 

förändringar under 2022 medför väsentliga kostnadsökningar av tjänster och 

priser. Under 2023 ska flera satsningar genomföras till följd av nya lagkrav. 

Mälarenergi Vatten påbörjar även arbete med att säkerställa kvalitetshöjande 

åtgärder i syfte att framtidssäkra VA-anläggningarna. Mälarenergi Vatten 

budgeterar 2023 för nödvändiga personalresurser för att säkerställa planerade 

utredningar, utveckling, säkerhet och processkompetens i Hallstahammars VA-

anläggningar.  

 

Förslag till ny VA-taxa innebär en kostnadsökning av brukningsavgifter med 

23 % för 2023, att anläggningsavgiften räknas upp med 11 % enligt 

entreprenadindex samt att förändrad taxenivå gäller från och med 1 januari 

2023. Kostnadsförändringen motsvarar en ökning för en kund i lägenhet med i 

genomsnitt 74 kr/månad. För en kund som bor i villa är kostnadsförändringen 

cirka 147 kr/månad.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2022 § 111 att överlämna ärendet 

till tekniska nämnden utan eget förslag.  

 

Marijo Edlund (S) yrkar att VA-taxa för Hallstahammars kommun ska 

fastställas. 

 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta   

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2021 § 176 anta VA-taxa 

för Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2023.  

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Teknisk chef  

              Mälarenergi Vatten AB  
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TN § 126 

 

Lokal trafikföreskrift gällande parkering belägen öster om Hästhovsvägen 

vid Valstasjön i Hallstahammar   Dnr 490/21 

 

Tekniska nämnden beslutade den 24 november 2021 § 149 om lokal trafik-

föreskrift om parkering på parkeringsplats vid Valstasjön i Hallstahammar. 

 

Tekniska förvaltningen har nu upprättat nytt förslag till lokal trafikföreskrift 

gällande parkering belägen öster om Hästhovsvägen vid Valstasjön i Hallsta-

hammar. Av trafikföreskriften framgår att på parkering på Hästhovsvägens 

östra sida får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera 

där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen 

(1998:1276). Tillåtelsen i 1 § gäller parkering högst 3 timmar i följd alla dagar 

mellan klockan 04:00-24:00. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 112.  

 

Tekniska nämnden beslutar   

 

att med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket punkt 16 och 17 samt 3 § första 

stycket Trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt 

följande:  
 

1 § På Hästhovsvägens östra sida får fordon parkeras, enligt en till ärende 

tillhörande bilaga. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är 

förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 

 

2 § Tillåtelsen i 1 § gäller parkering högst 3 timmar i följd alla dagar mellan 

klockan 04:00-24:00. 

 

I samband med att föreskriften träder i kraft upphör föreskrift 1961 2021:20 att 

gälla. 

 

Beslutet träder i kraft den 1 december 2022.  
 

__________ 

Exp till: Trafikingenjör   
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TN § 127 

 

Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Ingrid Maries väg i 

Hallstahammar   Dnr 504/22 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 31 oktober 2022 att det i dagsläget 

finns parkeringsplatser på Ingrid Maries väg som gäller 24 timmar alla dagar. 

Förvaltningen har informerats om att dessa parkeringar emellanåt nyttjas av 

obehörig trafik under längre tidsperioder. Vidare har rektorn på förskolan 

Äppellunden informerat förvaltningen om att parkeringsplatserna behövs vid 

exempelvis föräldramöten samt utvecklingssamtal. För att tillgodose dessa 

behov samt minska risken för felanvändning av dessa parkeringar föreslår 

förvaltningen att tidsbegränsa dessa parkeringar till högst 2 timmar i följd på 

vardagar mellan 05:00-22:00. Tekniska förvaltningen har med anledning av 

detta upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande parkering på Ingrid 

Maries väg i Hallstahammar.  

 

Av trafikföreskriften framgår att på Ingrid Maries väg får fordon parkeras. 

Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna 

eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). Tillåtelsen gäller 

parkering högst 2 timmar i följd vardagar mellan 05:00-22:00.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 113. 

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket punkt 16 och 17 samt 3 § första 

stycket Trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt 

följande:  

 

1 § På Ingrid Maries väg får fordon parkeras, enligt en till ärende tillhörande 

bilaga. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att 

stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 

 

2 § Tillåtelsen i 1 § gäller parkering högst 2 timmar i följd vardagar mellan 

05:00-22:00.   

 

Beslutet träder i kraft den 1 december 2022.  
 

_______ 

Exp till: Trafikingenjör  
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TN § 128 

 

Lokal trafikföreskrift gällande högsta tillåten hastighet på Brånstaleden i 

Hallstahammar   Dnr 497/22 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 25 oktober 2022 att på 

Brånstaleden, mellan cirkulationsplatsen Norra Västeråsvägen/Brånstaleden 

och en punkt 150 meter söder om Asfaltvägen, gäller hastighetsbegränsning om 

högsta tillåten hastighet om 50 kilometer i timmen enligt skyltningen. I 

dagsläget saknas det dock en lokal trafikföreskrift som överensstämmer med 

skyltningen. Tekniska förvaltningen har med anledning av detta upprättat 

förslag till lokal trafikföreskrift gällande högsta tillåten hastighet på 

Brånstaleden i Hallstahammar.  

 

Av trafikföreskriften framgår att det på Brånstaleden mellan en punkt 150 

meter söder om Asfaltvägen och cirkulationsplats Brånstaleden/Norra 

Västeråsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i 

timmen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 114.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket punkt 14 och 3 § första stycket 

Trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:  

 

På Brånstaleden mellan en punkt 150 meter söder om Asfaltvägen och 

cirkulationsplats Brånstaleden/Norra Västeråsvägen får fordon inte föras med 

högre hastighet än 50 kilometer i timmen, enligt en till ärende tillhörande 

bilaga. 

 

Beslutet träder i kraft den 31 december 2022.  

 
_____ 

Exp till: Trafikingenjör 
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TN § 129 

 

Nytt övergångsställe vid korsningen Fasanvägen – Stenhagsvägen     

Dnr 93/22 

 

Ärendet är väkt genom ett E-förslag. Av förslaget framgår ”Jag skulle verkligen 

önska ett övergångsställe vid korsningen fasanvägen-stenhagsvägen. Det byggs 

mer och mer bostäder runt omkring fasanvägen och ett ytterligare övergångs-

ställe, gärna med farthinder, skulle underlätta för barns åkande till och från 

Nibbleskolan. Trädgårdsgatan har vid den här platsen en lång racksträcka vilket 

bidrar till ökade hastigheter. Det behövs något mer mellan det farthinder som 

finns vid bofinksvägen och vid hyresmaskiner. Hoppas detta kan lyssnas till. 

Inte kan vi väl få för många ställen för barn och vuxna att passera.” 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 11 maj 2022 § 54 att det skulle 

undersökas om det går att få till en trafiksäker lösning enligt förslaget. 

 

Tekniska förvaltningen anför nu i skrivelse den 18 oktober 2022 att man delar 

åsikten om att barn ska ha en trafiksäker väg till skolan. Däremot är ett över-

gångsställe inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan en framkomlighetsåtgärd. Ett 

övergångsställe kan i många fall inge en falsk trygghet där de gående anser sig 

ha ett företräde och av den anledningen vara mindre uppmärksam på trafiken. 

Förvaltningen har den 17 oktober 2022 genomfört en räkning av de gående för 

att undersöka behovet av ett övergångsställe på platsen. Resultatet av räkningen 

visar på att det inte finns ett behov av ett nytt övergångsställe. Utifrån ett fram-

komlighetsperspektiv finns det även ett övergångsställe cirka 100 meter söder 

om den nämnda platsen samt ett övergångsställe cirka 180 meter norr om den 

nämnda platsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 115. 

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att uttala följande:  

 

Tekniska nämnden kommer inte uppföra ett nytt övergångställe vid 

Fasanvägen – Stenhagsvägen då bedömningen görs att ett behov ej 

föreligger och då ett övergångställe i många fall kan inge en falsk trygghet. 

I övrigt hänvisas gång- och cykeltrafikanter till att använda befintliga 

övergångställen på Trädgårdsgatan.   

 
_____ 

Exp till:  Förslagsställaren  

               Trafikingenjör 

               Nämndkansliet (Artvise)  
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TN § 130 

 

Tidsplan för framställan från barn- och utbildningsnämnden gällande 

kostnadsberäkning av nya lokaler för grundsärskolans verksamhet    

Dnr 507/22 

 

Till tekniska nämnden har det inkommit en hemställan från barn- och 

utbildningsnämnden efter beslut den 25 oktober 2022 § 93 om att under 2022 

kostnadsberäkna olika förslag till ombyggnation och upprustning av Ädelstenen 

så att det uppfyller ändamålsenlig standard för grundsärskolans verksamhet, 

samt att framtagandet av beräkningsunderlaget sker i nära samverkan med 

barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 oktober 2022 att möten med 

verksamheterna behöver genomföras för att en produktionstidsplan och en 

kostnadsberäkning ska kunna levereras. Förvaltningen uppskattar i nuläget 

följande tidsplan för projektet:   

 

• Möten med personalen för att fastställa alla verksamhetskrav skall 

genomföras efter årsskiftet vara fastställda senast i slutet av Q1-2023. 

• En förstudie kan gå parallellt med ovanstående aktivitet, sedan följer 

bygglovsprocessen och detaljprojekteringen. 

• Om bygglovsansökan och startbeskedet godkänns kan byggstarten 

verkställas kort därefter. 

 

Förvaltningens rådande arbetsbelastning i kombination med omvärldsläget för-

svårar dock arbetet med att leverera relativt säkra tidsangivelser för projektets 

genomförande. Andra försvårande omständigheter är även kostnadsökningar i 

projekten som överskrider tidigare producerade budgetar, tillgången på in-

gående komponenter och leveransproblem från leverantörer.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 116.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att överlämna skrivelse daterad den 11 november 2022 till barn- och 

utbildningsnämnden.  

 
_______ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

               Fastighetschef  
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TN § 131 

 

Tidsplan och kostnadsberäkning för ny skola på Nibbleområdet inklusive 

skolgård och inventarier   Dnr 341/22  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 101 om inriktningsbeslut för 

ny skola på Nibbleområdet. Genom beslutet uppdras även barn- och 

utbildningsnämnden och tekniska nämnden att återkomma med en beräknad 

tidplan och budget för projektet inklusive skolgård och inventarier utifrån de 

nya förutsättningarna varvid resultatet presenteras under hösten 2022 och 

belastar årets resultat.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 november 2022 att en 

presentation av tidsplan och kostnadsberäkning för ny skola på Nibbleområdet 

inklusive skolgård och inventarier kan se tidigast under kvartal 1 2023.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 117.  

 

Tekniska nämnden beslutar   

 

att informera om att tidsplan och kostnadsberäkning för ny skola på 

Nibbleområdet inklusive skolgård och inventarier kan se tidigast under 

kvartal 1 2023.  

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Barn- och utbildningsnämnden 

              Fastighetschef 
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TN § 132 

 

Tidsplan och kostnadsberäkning för Fredhemsskolans och 

grundsärskolans verksamhetslokaler i samband med nybyggnation av 

Nibbleskolan   Dnr 341/22  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 101 om inriktningsbeslut för 

ny skola på Nibbleområdet. Genom beslutet uppdras även barn- och 

utbildningsnämnden och tekniska nämnden att återkomma med en beräknad 

tidplan och budget för Fredhemsskolans och grundsärskolans 

verksamhetslokaler i och med nybyggnation av Nibbleskolan vilket belastar 

årets resultat. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 november 2022 att en 

presentation av tidsplan och kostnadsberäkning för Fredhemsskolans och 

grundsärskolans verksamhetslokaler i samband med nybyggnation av 

Nibbleskolan kan se tidigast under kvartal 1 2023.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 118.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att informera om att tidsplan och kostnadsberäkning för Fredhemsskolans 

och grundsärskolans verksamhetslokaler i samband med nybyggnation av 

Nibbleskolan kan se tidigast under kvartal 1 2023.  

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Barn- och utbildningsnämnden 

              Fastighetschef 
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TN § 133 

 

Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudget 2022 för 

utbyte av äldre gatubelysning till LED-armaturer i Hallstahammars 

centrum   Dnr 524/22 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 november 2022 bland annat att 

kommunen sedan tidigare har bytt ut en stor del av sina gatubelys-

ningsarmaturer till mer energisnåla LED-armaturer och på så sätt minskat ener-

giförbrukningen väsentligt. I centrum återstår att byta ut armaturer på ett antal 

gator som man tidigare avvaktat med i väntan på centrumprogrammet.  

 

Då centrumprogrammet sträcker sig över många år och då man för närvarande 

fokuserar på torgytor och gågata bör armaturbytet genomföras för de 98 kvar-

varande äldre belysningsarmaturerna som finns. Befintlig belysning (98 arma-

turer) har en årlig energikostnad på 168 668 kronor och ny LED-belysning 

skulle innebära en 75% energibesparing (besparing om 126 366 kronor) då 

energikostnaden beräknas bli endast 42 303 kronor. Livslängden på ny ljus-

källa/armatur är 5 gånger längre än för befintlig. Den nya har även en livslängd 

på cirka 100 000 timmar, vilket kan jämföras med cirka 20 000 timmar för be-

fintlig ljuskälla. Detta innebär att man också spar pengar på den årliga bytes-

kostnaden även fast den nya ljuskällan har ett betydligt högre styckepris än be-

fintliga ljuskällor.  

 

Den beräknade totala årskostnaden för befintlig belysning uppgår till 243 517 

kronor vilket kan jämföras med 46 970 kronor för den nya. Beräknad kostnad 

för utbyte av 98 ljuskällor/armaturer är 500 000 kronor. Vidare har 

förvaltningen fått ett budgetpris på 200 000 kronor för att åtgärda de sex 

linbelysningar som finns i olika korsningar i kommunen. I priset ingår att 

ersätta dessa med nya 8 meters belysningsstolpar med arm. Linbelysningen har 

kvicksilverlampor och dessa drar mer energi än moderna LED ljuskällor. 

Förvaltningen anser att man skyndsamt ska byta ut resterande gamla 

belysningar mot mer energieffektiv LED-belysning.  

 

I befintlig investeringsbudget 2022 finns inga medel avsatta för utbyte av äldre 

gatubelysning i Hallstahammars centrum. Vidare finns 3 000 000 kronor avsatt 

för 2022 för tekniska nämndens oförutsedda kostnader för vilka tekniska nämn-

den beslutar om starttillstånd för enligt beslut av kommunfullmäktige den 29 

november 2021 § 163. För att finansiera investeringen föreslår förvaltningen att 

medel om 700 000 kronor tas i anspråk från tekniska nämndens oförutsedda 

investeringar. Ingen budgetkompensation begärs för åtgärden.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 119.  
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Forts TN § 133 

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att bevilja starttillstånd för att ianspråkta 700 000 från investeringsbudgeten för 

2022 från tekniska nämndens oförutsedda investeringar i förmån för utbyte av 

äldre gatubelysning till LED-armaturer i Hallstahammars centrum,  

 

att ingen budgetkompensations ska utgå för nettokonstandsökningen,   

samt  

 

att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 

 

______ 
Exp till: Teknisk chef  

              Controller  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 14 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 134 
 

Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudget 2022 från 

tillbehör klippaggregat till släntklippare samt gripskopa   Dnr 521/22 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2022 bland annat att 

man önskar utrusta befintlig Huddig med en släntklippare för att kunna kantslå 

vägar runt om i kommunen. Förvaltningen trimmar/röjer stora delar av ytorna 

kring kommunens cykelbanor och med önskad släntklippare skulle arbetet 

kunna effektiviseras betydligt. Befintlig gripskopa, till Lundbergaren, behöver 

också ersättas med en ny då den man har är för klen och återkommande 

behöver lagas. Nu har det nått en punkt att den inte är värd att reparera längre. 

Gripskopan används till att köra löv under hösten och ris efter röjningar, den 

används även till utemiljö på kommunens fastigheter. 

 

I investeringsbudget för 2022 finns det avsatt 250 000 kronor för att investera i 

tillbehör klippaggregat för vilka tekniska nämnden beslutar om starttillstånd för 

enligt beslut av kommunfullmäktige den 29 november 2021 § 163.  

 

För att finansiera investeringen begär förvaltningen om starttillstånd för att 

ianspråkta 250 000 kronor från investeringsbudget för 2022 till förmån för 

tillbehör klippaggregat. Investeringen ger en nettokostnadsökning på 26 802 

kronor per år där ingen budgetkompensation begärs.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 120.  

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att bevilja starttillstånd för att ianspråkta 250 000 från investeringsbudgeten för 

2022 från tillbehör klippaggregat i förmån för släntklippare och gripskopa, samt 

 

att ingen budgetkompensations ska utgå för nettokonstandsökningen. 

 

 
__________ 

Exp till: Teknisk chef  

              Controller  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 15 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 135 

 

Slutredovisning gällande anläggning av områdeslekplats på Vallaregatan   

Dnr 446/20 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2020 § 163 bland annat att bevilja 

tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta medel från investerings-

budgeten för anläggning av områdeslekplats på Vallaregatan. Vidare beslutade 

man att tekniska nämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en eko-

nomisk redovisning av projektet efter genomförande.  

 

Tekniska förvaltningen har 11 november 2022 upprättat slutredovisning för 

projektet. Av slutredovisningen framgår att anläggandet av en ny lekplats på 

Vallaregatan genomfördes under 2020–2021. Anläggandet av lekplatsen var 

tänk att utföras i egen regi och av personal från gata/parkavdelningen. 

Dessvärre skulle arbetet utföras under en period då avdelningen var kort om 

folk varför projektet utfördes av ramavtalsentreprenör. Projektkostnaden 

slutade på 2 333 000 kronor, vilket innebär att budgeten överskreds med 333 

000 kronor (cirka 17%). 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 121.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att godkänna slutredovisning gällande anläggning av områdeslekplats på 

Vallaregatan och överlämna den till kommunstyrelsen.  

 

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Teknisk chef  

  

 

 

 

 

 
 

 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 16 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 TN § 136 

 

Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteters rättigheter 2023–
2027 – för yttrande till kommunstyrelsen   Dnr 494/22 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 § 180 att anta Handlings-

plan för arbetet med nationella minoriteter 2019–2021. Vidare beslutade man 

den 21 april 2022 att handlingsplanen ska fortsatt gälla under 2022. Kommun-

styrelsen har nu skickat förslag till Handlingsplan för arbetet med nationella 

minoriteter för 2023–2027 till bland annat tekniska nämnden för yttrande.  

 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritets-

lagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter 

som gäller i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns 

för finska, meänkieli och samiska. Från den 1 januari 2019 reviderades 

minoritetslagen och de nationella minoriteternas rättigheter stärktes ytterligare. 

Kommunerna och regionerna är till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer 

för sitt minoritetspolitiska arbete. Målet med den svenska minoritetslag-

stiftningen är att ge ett grundläggande skydd för de nationella minoriteterna och 

stärka deras möjlighet till inflytande, att arbeta mot diskriminering samt stödja 

de historiska minoritetsspråken och kulturerna så att de hålls levande.  

 

Hallstahammars kommun ingår i förvaltningsområde för finska. Det innebär att 

sverigefinnar har utökade språkliga rättigheter och ska kunna använda finska 

både muntligen och skriftligen när de kontaktar kommunen. Kommunen ska 

också erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.  

 

I förslag till handlingsplan identifieras följande fokusområden för åren 2023–

2027:  

• Informations- och kommunikationsinsatser 

• Utveckla samrådsformerna – fokus på barns och ungas rätt att få sina 

röster hörda 

• Utveckla samverkan internt 

• Utveckla arbetet med en äldrevänlig kommun 

• Utveckla språkrevitaliserande insatser 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2022 att man inte har 

något att erinra mot handlingsplanen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 122.  

 

Tekniska nämnden beslutar   

 

att man inte har något att erinra mot handlingsplan för arbetet med nationella 

minoriteters rättigheter 2023-2027.  

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Teknisk chef  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 17 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 TN § 137 

 

Uppföljning av åtgärder på lekplatser utifrån lekparksutredning för 2017–

2024   Dnr 189/15 

 

Peter Ristikartano (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe 

inträder Mikael Ovesson (KD).  

 

Tekniska nämnden beslutade den 21 augusti 2017 § 92 att anta Kommunala 

lekplatser – plan och utredning som underlag till att höja kvaliteten, säker-

heten och tillgängligheten på lekplatserna. Syftet med utredningen var att ta 

fram ett underlag för upprustning och skötsel samt nyanläggning och av-

veckling av kommunala lekplatser. 

 

Tekniska förvaltningen redogör nu i skrivelse den 11 november 2022 för 

genomförda åtgärder utifrån planen för kommunens lekplatser samt hur pla-

nen ser ut gällande kommande åtgärder. Utifrån planen har förvaltningen 

synpunkter gällande bland annat befintlig lekplats på Tingshusgatan. Enligt 

planen ska den avvecklas och ersättas av en ny lekplats med placering vid 

platsen för slaget vid Herrevadsbro. Förvaltningen tycker inte att platsen är 

lämplig och skulle önska att man i stället rustar befintlig lekplats vid Tings-

husgatan. Vissa delar av lekplatsen, som klätterställningen, kan då bi-

behållas. 

 

I planen finns även en ny lekplats på gamla Näs vid Näslundsskolan. Då det 

inte finns utrymme för någon ytterligare lekplats utgår förvaltningen att det är 

lekplatsen på Näslundsskolans skolgård som avses i planen och den kommer att 

utföras i samband med nybyggnation av Näslundsskolan.  

 

Slutligen var lekplatsen vid Vegagatan tänkt att avvecklas i samband med att en 

ny områdeslekplats skulle anläggas på Knektbacken. Då exploatering av Knekt-

backen är försenad och då det återstår stora arbeten med sanering av marken 

kommer det att påverka tidplanen för den stora lekparken på Knektbacken. 

Lekplatsen på Vegagatan kommer att ingå i centrumprogrammet och hanteras i 

det projektet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 123.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att godkänna uppföljningen av åtgärder på lekplatser utifrån lekparksutredning 

för 2017–2024, samt  

 

att befintlig lekplats vid Tingshusgatan rustas i stället för att avvecklas. 

 

Härefter återinträder Peter Ristikartano (MP). 

 
__________ 

Exp till: Teknisk chef  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 18 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 138 

 

Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 1 december 2022    

Dnr 114/22  

 

Tekniska nämnden beslutade den 21 augusti 2022 § 82 om ny delegations-

ordning för tekniska nämnden.  

 

Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av revideringar 

och komplettering kopplat till säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhets-

skydd (PMFS 2022:1) som började gälla den 1 mars 2022. En ny punk 8, 

säkerhetsskydd, har lagts till i del 1, allmän del. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 125.  

 

Tekniska nämnden beslutar   

 

att med upphävande av sitt beslut den 21 augusti 2022 § 84 och fr o m den 1 

december 2022 fastställa delegering av beslutanderätt för tekniska nämnde 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 delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till tekniska nämnden.  

 

 
________________ 

Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen  

               Reglementspärm 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 19 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 139 

 

Sammanträdesdagar 2023 för tekniska nämnden   Dnr 517/22 

 

Arbetsutskottet har den 16 november 2022 § 126 beslutat om sammanträdes-

dagar för arbetsutskottet.  

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2023: 

 

18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 10/5, 14/6, 23/8, 27/9, 18/10, 15/11 och den 13/12 

 

Sammanträdet börjar klockan 13.15 om inte annat anges i kallelsen.  

 

 
____________ 

Exp: Nämndkansliet  

         Teknisk chef   

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 20 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

TN § 140 

 

Utökad investeringsbudget för 2022 för nybyggnation av Näslundsskolan 

inklusive avrapportering av ekonomi och tidsplan – hemställan till 

kommunstyrelsen   Dnr 347/21 

 

För ombyggnad av Näslundsskolan fanns det ursprungligen i investerings-

budgeten avsatt 107 000 000 kronor och ytterligare 4 000 000 kronor fanns av-

satt för om- och tillbyggnad av gymnastiksalens omklädningsrum. Efter upp-

handling visade det sig att ursprunglig investeringsbudget inte vara tillräcklig 

för att kunna verkställa nybyggnation av Näslundsskolan. För att kunna göra 

tilldelning av entreprenaden beslutade kommunstyrelsen den 7 juni 2021 § 147 

bland annat att den totala investeringsbudgeten för projektet utökas från 107 

miljoner kronor till 117,4 miljoner kronor. Investeringsbudget för om- och till-

byggnad av gymnastiksalens omklädningsrum var oförändrad på 4 000 000 

kronor.  

 

Tekniska förvaltningen anför nu i skrivelse den 11 november 2022 rådande om-

världsläge påverkar projektet negativt både vad gäller materialtillgång, 

leveranstider samt materialpriser på ingående byggkomponenter. Enligt 

ursprunglig tidplan skulle skolan kunna tas i bruk till skolstart augusti 2023. 

Projektet har drabbats av förseningar på grund av leveransproblemen av 

ingående byggkomponenter och nuvarande projekttidplan innebär att skolan 

tidigast kan tas i bruk i samband med skolstart i januari 2024. Förvaltningen 

vill dock upplysa om att det fortfarande finns risk för ytterligare förseningar 

och att dessa skulle kunna innebära att skolan står klar först till höstterminen 

2024. 

 

För närvarande uppgår de upparbetade kostnaderna, i form av betalplan och 

reglerade ÄTA-kostnader, till 54 477 713 kronor. I projektet har det funnits ett 

utrymme för så kallade ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). Förvaltningen ser 

nu att det inte längre finns något utrymme för ytterligare oförutsedda ändrings- 

och tilläggsarbeten. Vidare anför förvaltningen att för att projektet ska kunna 

flyta på och inte drabbas av några onödiga stilleståndskostnader behöver 

investeringsbudgeten utökas så att nödvändiga beslut kan tas under projektets 

gång. Förvaltningen föreslår med anledning av detta att investeringsbudgeten 

utökas med 8 600 000 kronor till 126 000 000 kronor. Förhoppningen är att alla 

medel inte ska behöva tas i anspråk.  
 

Nuvarande investeringsbudget uppgår till 117 400 000 kronor med en genom-

snittlig avskrivningstid om 43,6 år. Nettokostnadsökningen för investeringen är 

i snitt 7 553 748 kronor. Föreslagen investeringsbudget uppgår till 126 000 000 

med en genomsnittlig avskrivningstid om 43,6 år. Nettokostnadsökningen för 

investeringen blir i snitt 7 863 099 kronor. Detta medför att hyreskostnaderna 

för barn- och utbildningsnämnden ökar med ytterligare 323 000 kronor år 1 på 

grund av de ökade kapitalkostnaderna. Den totala ökningen uppgår till 588 000 

kronor från den ursprungliga investeringsbudgeten i samband med 

startanmälan. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 21 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts TN § 140 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2022 § 127.  

 

Tekniska nämnden föreslås besluta  

 

att hemställa hos kommunstyrelsen om utökad budgetram om ytterligare 

8 600 000 kronor till projektet nybyggnation av Näslundsskolan, från 

117 400 000 till 126 000 000 kronor, enligt en till ärendet tillhörande bilaga, 

samt 

 

att underrätta barn- och utbildningsnämnden om att produktionen av 

nybyggnation av Näslundsskolan ytterligare kan bli försenat samt om de ökade 

hyreskostnaderna till följd av investeringen.   

 

 

 
____________ 

Exp: Kommunstyrelsen 

        Barn- och utbildningsnämnden  

        Fastighetschef  

        Projektledare  

      

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 22 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 141 

 

Förtydligande till starttillstånd för ombyggnad av Vallmobadet  

Dnr 476/22 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2022 § 224 bland annat att 

bevilja tekniska nämnden starttillstånd för investeringsprojektet ombyggnad av 

Vallmobadet, om 25 000 000 kronor från investeringsbudget för 2022 och 

ytterligare 15 800 000 från investeringsbudget år 2023.  

 

Tekniska förvaltningen redogör nu i skrivelse den 23 november 2022 för vilka 

åtgärder som innefattas i investeringen, för vilken starttillstånd beviljats.  

Åtgärder som omfattas av investeringen är bland annat tätning/förstärkning av 

befintlig pool, ny poolrening, nya installationer i omklädningsrum, förbättring 

av tillgänglighet samt upprätthållande av brandcellsgränser och åtgärder enligt 

nya myndighetskrav för brandcellsindelning och larm.  

 

Parallellt med dessa åtgärder pågår ett utredningsarbete i EBUP Fas 1 vilket 

föranleder en prioritering av utredningsarbetet för Vallmobadet för att kunna 

utföra vissa energibesparande åtgärder samtidigt som exempelvis ventilation 

och värmetillförsel. Utöver detta kan andra åtgärder vara aktuella så som 

snålspolande duschar, täckning av pooler, solceller med mera. Detta hanteras av 

EBUP och en eventuell FAS 2. 

 

I samband med utrednings och projekteringsarbete har även dialog förts med 

verksamheten. I samband med dessa dialoger har det framkommit en del 

önskemål. Förvaltningen bedömer utifrån förslag att åtgärderna är 

genomförbara.  

 

Förvaltningen vill dock understryka att dessa åtgärder inte ingår i de arbeten 

som kommunstyrelsen beviljat starttillstånd för. Vidare utredning av de 

verksamhetsbehov som framkommit är i stället en fråga för, i första hand, 

kultur- och fritidsnämnden att besluta om. Vid dialog med verksamhet av 

framför allt tillgänglighetsfrågor så har önskemål inkommit från verksamhet 

angående omklädningsmöjligheter för personal, utnyttjande av 

omklädningsrum för badgäster, tvättmöjligheter av badkläder för utlåning samt 

personals badkläder och övriga personalutrymmen. Slutsatsen var att 

personalytor är underdimensionerade med dagens yta och man såg möjligheter 

att utnyttja oanvända lokaler i källare för detta ändamål. I projekteringsfasen 

har förvaltningen tittat på möjligheter att kunna lösa kommunikationen till 

dessa utrymmen både invändigt och via tillbyggnad utvändigt. Dagens 

utformning av personalens ytor följer inte dagens arbetsmiljökrav fullt ut. 

Konsekvenser om beskrivna åtgärder inte beaktas blir att arbetsmiljökrav 

åsidosätts i vissa delar.  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 23 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts TN § 141 

 

Marijo Edlund (S) yrkar att hemställa hos kultur- och fritidsnämnden att 

godkänna förtydligande till starttillstånd för ombyggnad av Vallmobadet samt 

att om vidare utredning av de verksamhetsbehov som framkommit ska 

genomföras får ärendet initieras av kultur- och fritidsnämnden. 

 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds yrkande  

 

att hemställa hos kultur- och fritidsnämnden att godkänna förtydligande till 

starttillstånd för ombyggnad av Vallmobadet, enligt en till ärende tillhörande 

bilaga, samt  

 

att om vidare utredning av de verksamhetsbehov som framkommit ska 

genomföras får ärendet initieras av kultur- och fritidsnämnden.  

 

 
____________ 

Exp: Barn- och utbildningsnämnden  

        Teknisk chef 

        Projektledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2022-11-23 24 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 142 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-11-23 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-11-23 

 

-   arbetsutskottets protokoll 2022-11-16 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


