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Plats och tid Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, klockan 08.30 – 09.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 
 

  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Aliki Karlsson (S)  
 Ulf Olsson (C)  
 Lars Wilhelmsson (C)   
 Peter Ristikartano (MP)   
 Sigrid Moser-Nyman (SD)  
 Jenny Landernäs (M)   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Claes Gustavsson (SD), Kenth Rydén (KD), Barbro Sonesson (M). 

Sekreterare Julia Lundin, kommunsekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef 
Carina Elliott, fastighetschef Peter Wallén.  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigrid Moser-Nyman (SD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 9 maj 2019 kl 09.15 
 
Underskrifter  Paragrafer 45  
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Lundin 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigrid Moser-Nyman (SD)                    
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden § 45  
  
Sammanträdesdatum 2019-05-09 
  
Anslaget uppsättes 2019-05-09 Anslaget nedtages 2019-05-31 
   

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

Julia Lundin 
  

 Utdragsbestyrkande 
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TN § 45 
 
Avgiftsföreläggande från Arbetsmiljöverket gällande underlåtenhet att se 
till att fallskydd finns vid risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer 
Dnr 133/19 
 
Tekniska förvaltningen har den 25 april 2019 fått ett avgiftsföreläggande 
från Arbetsmiljöverket om sanktionsavgift för underlåtenhet att se till att 
fallskydd finns vid risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer. Arbets-
miljöverket förelägger Hallstahammars kommun en sanktionsavgift om 
400 000 kr.  
 
I föreläggandet anförs det att vid inspektion den 8 mars 2019 på byggarbets-
plats vid Nibbleskolan, Häradsvägen 8 i Hallstahammar, framkom det att 
byggnads- och anläggningsarbete hade utförts där det fanns risk för fall och 
fallhöjden var två meter eller mer.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 maj 2019 att fem personer har 
utfört arbete där det fanns risk för fall. Arbetet har utförts nära kanten på låg-
delens tak. Sanktionsavgiften baseras på det totala antalet anställda på Hallsta-
hammars kommuns organisationsnummer, vilket innebär att sanktionsavgiften 
blir den högsta möjliga d.v.s. 400 000 kr. Förvaltningen motsätter sig inte att 
betala en sanktionsavgift men anför att den blir hög då man räknar in alla per-
sonalkategorier som finns i samtliga kommunala verksamheter. I kommunen 
har alla förvaltningar samma organisationsnummer fast de tillhör olika anställ-
ningsmyndigheter. Tekniska förvaltningen bedömer att det är skäligt att räkna 
sanktionsavgiften på samtlig personal som ingår i tekniska förvaltningen. Det 
totala antalet sysselsatta på förvaltningen uppgår till 111 st (tillsvidareanställda 
och visstidsanställda oavsett om de arbetar heltid eller deltid) och sanktions-
avgiften skulle då uppgå till 119 310 kr.  
 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.  
 
Marijo Edlund (S) yrkar att som invändning mot Arbetsmiljöverkets avgifts-
föreläggande överlämna förvaltningens skrivelse den 4 maj 2019.  
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande 
 
att som sin invändning mot Arbetsmiljöverkets avgiftsföreläggande gällande 
underlåtenhet att se till att fallskydd finns vid risk för fall och fallhöjden är två 
meter eller mer överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 4 maj 2019. 
 
_________ 
Exp till: Arbetsmiljöverket (skrivelse) 
              Teknisk chef 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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