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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2021-10-20 
 

1  

Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, klockan 13.15 – 15.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Reinder Nispeling (L), ordförande  
 Aliki Karlsson (S)  
 Jim Larsson (S)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
 Hans Strandlund (M)  
 Peter Ristikartano (MP)   
 Sigrid Moser-Nyman (SD)   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Jan-Erik Fallberg (M), Kent Rydén (KD), Richard Åbro, samt sekre-

terare Carina Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 130  
  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Lars Wilhelmsson (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 oktober 2021 klockan 14.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 129-143 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr      
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Reinder Nispeling (L) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lars Wilhelmsson (C) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 129-143 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-20 
  
Anslaget uppsättes 2021-10-20 

 
Anslaget nedtages 
 
 

2021-11-15 

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

Carina Iwemyr      
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TN § 129 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 25/21    
 

• Rivningen av Kyrkbyåsen är färdigställd. Massor för återställning tas 
från Niten 

• Solcellsanläggning på Ädelstenen 
• Tillträde till Prästgården är framflyttad en månad 
• Rivning av Näslundsskolan är påbörjad 
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TN § 130 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 131 - controller Veronica Strandgren 
§ 132-133 – trafikingenjör Tord Lilja 
§ 134 - va-chef Annica Wijk, controller Manuel Vilela 
§ 138 – gatu-/parkchef Jessica Cedergren, trafikingenjör Tord Lilja 
§ 139 - va-chef Annica Wijk, 
§ 140-141 - fastighetschef Peter Wallén  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2021-10-20 4 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
TN § 131 
 
Mål och budget 2022–2024 för tekniska nämnden    Dnr 148/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 bland annat om ramar för 
Hallstahammars kommuns Mål och budget år 2022 och plan år 2023–2024 
samt att styrelsen, nämnder, förbund och bolag ska utifrån kommunfullmäk-
tiges budgetramar återrapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten av-
ses bedrivas för åren 2022–2024 med bäring mot kommunfullmäktiges mål och 
med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen ska 
inlämnas till kommunstyrelsen senast den 22 oktober 2021. 
 
Enligt beslutet tilldelas tekniska nämnden för åren 2022–2024 en ramökning 
med 1 697 000 miljoner kronor, varav 481 000 kronor år 2022, år 2023 608 000 
kronor och år 2024 608 000 kronor. I tillskottet ingår kompensation för prisök-
ningar samt en generell volymkompensation. Tekniska nämnden har varje år ett 
effektiviseringskrav som motsvarar 1 % av föregående års budgetram. Löne-
kompensation fördelas ut till styrelsen och nämnderna när löneöversynen är 
klar. Till skillnad från tidigare år så innehåller inte åren 2022–2024 någon 
lönekompensation till nämnderna utan den ligger under finansen och kommer 
att fördelas ut när löneöversynen är klar. Den bygger på en löneökning på 2,2 
%. Kompensationen för ökade kostnader på 1,7 % erhålls för hela planerings-
perioden, där kompensationen ska täcka ökade kostnader för gata/park avdel-
ning och staben som i princip saknar intäkter. Vidare får förvaltningen en så 
kallad generell volymkompensation som ska täcka ökade kostnader i samband 
med att kommunen växer. Tekniska förvaltningen påverkas inte i lika stor grad 
som andra förvaltningar av ökade volymer eller demografiska förändringar. Ut-
över detta har förvaltningen fått ett effektiviseringskrav. Volymkompensa-
tionen och effektiviseringskravet har lagts på samtliga avdelningar med undan-
tag av städavdelningen. VA-verksamheten har en så kallad nollbudget vilket 
innebär att verksamhetens kostnader ska balanseras av deras intäkter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 122. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 20 oktober 2021 varvid ingen erinran fram-
fördes mot förslaget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att fastställa tekniska nämndens mål och budget 2022-2024 utifrån givna 
budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Peter Ristikartano (MP). 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Teknisk chef 
 Controller 
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TN § 132 
 
Lokal trafikföreskrift gällande förbud att parkera på Vallmogatan i 
Kolbäck   Dnr 624/20 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande 
förbud att parkera på Vallmogatan i Kolbäck i Hallstahammars kommun. Av 
trafikföreskriften framgår att fordon inte får parkeras på vändplatser på 
Vallmogatan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 123. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikför-
ordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:  
 
Fordon inte får parkeras på vändplatser på Vallmogatan, enligt en till ärendet 
tillhörande bilaga. 
 
Beslutet träder i kraft den 30 oktober 2021. 
 
 
__________ 
Exp till:  Trafikingenjör 
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TN § 133 
 
Lokal trafikföreskrift gällande förbud om att stanna eller parkera på 
Alvgatan i Hallstahammar   Dnr 625/20 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till lokal trafikföreskrift gällande 
förbud om att stanna eller parkera på Alvgatan i Hallstahammar. Av trafikföre-
skriften framgår att på Alvgatan får fordon inte stannas eller parkeras. Förbudet 
gäller på båda sidor. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är 
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 124. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikför-
ordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:  
 
På Alvgatan får fordon inte stannas eller parkeras. Förbudet gäller på båda 
sidor. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att 
stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276), enligt en till ärendet 
tillhörande bilaga. 
 
Beslutet träder i kraft den 30 november 2021. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Trafikingenjör 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2021-10-20 7 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
TN § 134 
 
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2022  Dnr 441/21 
 
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2021 § 3. 
Beslutet innebar att endast brukningsavgifterna skulle höjas med 2,4 % inklu-
sive KPI på 0,4 % till 2021 medan anläggningskostnaderna skulle vara det-
samma som år 2020. I samband med antagandet framfördes att tekniska nämn-
den avsåg att återkomma senare med ett förslag till höjning av anläggningskost-
naderna. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgifts-
ändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare 
än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning 
beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 januari 2021 bland annat att 
VA-taxan är uppbyggd enligt svenskt vattens basförslag undantaget de fasta 
brukningsavgifterna som är baserade på mätarstorlek i stället för antal lägen-
heter och dagvattenavgifter. Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VA-
anläggningen för tillkommande fastigheter inom befintligt eller utökat verk-
samhetsområde för allmänt VA vid anslutningstillfället. Anläggningsavgifterna 
är ett sätt att fördela kostnaderna enligt vattentjänstlagens krav på rättvisa och 
skälighet samt kommunens likställighetsprincip. VA-taxan består av två delar, 
anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften, även kallad 
anslutningsavgift är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till 
det kommunala VA-nätet. Brukningsavgiften är en periodisk avgift för att täcka 
VA-verksamhetens löpande kostnader som exempelvis drift- och underhåll 
samt kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) för investeringar och andra 
kostnader som inte täcks av anslutningsavgiften. Brukningsavgiften består av 
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten. Utöver brukningsavgiften finns 
även avgifter för särskilda VA-abonnemang, serviceåtaganden och industri-
avloppstaxa.  
 
Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett nytt förslag till VA-taxa att gälla 
från och med 1 januari 2022. Förslaget innebär en höjning av brukningsavgif-
terna med 7,5 % bland annat för uppstart av ett gemensamt bolag med Mälar-
energi och Surahammar. Behov finns om gemensamma resurser för drift och 
processtöd, utöver den driftpersonal som går över från delägarkommunerna. 
Det rör sig främst om förstärkning av verksamheten i form av nya tjänster som 
VA-ingenjör, processingenjör och underhållsingenjör. Även vissa systembyten 
måste göras för att samordningsvinster ska kunna uppnås senare. Behov finns 
alltså för större höjning inledningsvis för att täcka uppstarten för ett kommunalt 
bolag men blir betydligt lägre höjningar i ett senare skede. 
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Forts TN § 134 
 
För ett normalhushåll med en årlig förbrukning om 150 m3 vatten innebär det 
att om brukningsavgiften höjs med 7,5 % ökar kostnaden med sammanlagt 541 
kronor inklusive moms per år, varav den rörliga kostnaden för vattenförbruk-
ning utgör 265 kronor/år. 
 
Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad för 2022. En översyn av anlägg-
ningsavgifter enligt index kommer att beaktas inför 2023. Ytterligare en faktor 
att beakta är att fastighetsägarna i Berg behöver aviseras storleksordningen på 
anläggningsavgifter så att de kan ordna finansieringen samt att de blir hårt 
drabbade av den senaste årens höjningar som skett under projektets gång av 
anläggnings/anslutningsavgifterna.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 125. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att upphäva sitt beslut den 22 februari 2021 § 3 och från och med den 1 januari 
2022 fastställa ny VA-taxa för Hallstahammars kommun i enlighet med, en till 
ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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TN § 135 
 
Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden - för yttrande 
Dnr 424/21 
 
Miljödepartementet bereder Hallstahammars kommun att lämna synpunkter på 
promemorian ”Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden”. 
Kommunstyrelsen har översänt förslaget till bland annat tekniska nämnden för 
yttrande.  
 
I promemorian föreslås ändringar i det befintliga nationella stödsystemet för 
åtgärdande av förorenade områden. Ändringarna innebär att den nuvarande för-
ordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd 
för sådant avhjälpande renodlas till att omfatta åtgärder som inte utgör statligt. 
Huvudregeln är att det är den som har orsakat en föroreningsskada som ska 
ansvara för att åtgärda den. Det finns dock situationer där det inte finns någon 
ansvarig kvar som kan åtgärda skadan eller där den som är ansvarig inte kan stå 
för kostnaden för att åtgärda skadan. I dessa situationer är det nödvändigt att 
det finns en möjlighet att få bidrag för såväl fastighetsägare som kommuner. 
Bidrag behöver vara förenliga med EU:s statsstödsregelverk. I promemorian 
föreslås ändringar i det befintliga nationella stödsystemet för åtgärdande av 
förorenade områden. Ändringarna innebär att den nuvarande förordningen 
(2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant 
avhjälpande renodlas till att omfatta åtgärder som inte utgör statligt stöd. Det 
avser alltså ärenden där den som äger den fastighet som ska efterbehandlas inte 
är en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller 
kommersiell natur. Det föreslås vidare att det införs en ny förordning som om-
fattar de åtgärder som utgör statligt stöd. I den nya förordningen föreslås att 
Naturvårdsverket ska få bevilja medel till länsstyrelsen för åtgärder som syftar 
till att efterbehandla föroreningsskadade fastigheter. Länsstyrelsen föreslås få 
besluta om statligt stöd i form av bidrag till fastighetsägande företag. När det 
gäller den nuvarande förordningen om avhjälpande av föroreningsskador och 
statligt stöd för sådant avhjälpande föreslås också att det ska införas en möjlig-
het att ansöka om bidrag för att återställa natur- eller kulturmiljövärden som 
aktualiseras i samband med avhjälpande. Det föreslås också vara möjligt att 
ansöka om bidrag för vissa ansökningskostnader och kostnader för att anlita en 
oberoende fastighetsvärderare.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 126. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande över promemorian ”Ändringar i 
stödet till sanering av förorenade områden”. 
__________ 
Exp till: Arbetsutskottet    
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TN § 136 
 
Ny ansvarsfördelning av uppdrag mellan kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och kultur och fritidsnämnden    Dnr 439//21 
 
Kommunchefen, tekniska chefen och kultur- och fritidschefen anför i gemen-
sam skrivelse den 29 september 2021 bland annat att kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden beslutade under 2018 om ny organisation för tekniska för-
valtningen och kommunstyrelseförvaltningen varvid planavdelningen flyttades 
till kommunstyrelsen och fick en ny benämning ”samhällsbyggnadsenheten”. 
Samtidigt med organisationsöversynen mellan den nya samhällsbyggnadsen-
hetens, kommunstyrelseförvaltningen och tekniska förvaltningen genomfördes 
en mer omfattande översyn av hela tekniska förvaltningen. Utredningen resul-
terade i att förvaltningen fr o m 1 januari 2019 indelades i fyra avdelningar 
under förvaltningsledningen: VA, gata/park, fastighet samt städ. De nya organi-
sationerna gällde fr o m 1 januari 2019. 
 
Fråga har uppkommit om att göra vissa justeringar av nuvarande uppdrag 
mellan nämnderna/förvaltningarna för att tydliggöra resp nämnd/förvaltnings 
uppdrag. Grunden för den nya uppdelningen är att tekniska nämnden/förvalt-
ningen ansvarar för planlagd mark och kommunstyrelsen/samhällsbyggnads-
enheten för icke planlagd mark (med vissa undantag). Kultur- och fritidsnämn-
den/förvaltningen får ansvaret för motionsanläggningar, motionsspår, fritidsan-
läggningar, fotbollsplaner samt Skantzenområdet. Tekniska nämnden/förvalt-
ning blir utförare inom ramen för sitt uppdrag till kultur och fritid samt sam-
hällsbyggnadsenheten. 
 
Syftet att tydliggöra vilken nämnd/förvaltning som har ansvaret för vad. 
Frågorna ärenden hänger ändå samman därför är det fortfarande av största vikt 
att fortsätta den samverkan mellan förvaltningarna som redan idag finns. Det är 
angeläget att våra ”kunder” inte blir hänvisade runt i kommunen. Det finns 
också behov av budgetförstärkning inom vissa områden. Vissa ekonomiska 
medel har i samband med anpassningsprogram/effektivitetsprogram blivit bort-
prioriterade. Det är frågor som får hanteras i den kommande budgetbered-
ningen. 
 
Ärendet har MBL förhandlats med berörda fackliga organisationer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 127. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fr o m 1 januari 2022 fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrel-
sen, tekniska nämnden och kultur och fritidsnämnden i enlighet med en till 
ärendet tillhörande bilaga  
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Forts TN § 136 
 
att fr om 1 januari 2022 överföra ekonomiska ramar mellan berörda nämnderna 
i enlighet med skrivelse 2021-09-22, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur och fritidsnämn-
den att föreslå anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den 
nya ansvarsfördelningen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Teknisk chef 
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TN § 137 
 
Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 1 november 2021 
Dnr 38/21 
 
Tekniska nämnden beslutade den 22 september 2021 § 120 om ny delegations-
ordning för tekniska nämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att gata- parkchefen ska få delegation att fatta 
beslut under punkten 13.1.2 - Beslut om att avslå ansökan om övertagande av 
vägförening. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 128. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 september 2021 § 120 fr o m den 1 
november 2021 fastställa delegering av beslutanderätt för 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 delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till tekniska nämnden. 
 
 
 
________ 
Exp till: Reglementspärmen  
 Samtliga personer upptagna i förteckningen  
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TN § 138 
 
Bygglov för byggnadsverk på fastigheten Herrevad 5:1 – Kolbäck - för 
yttrande   Dnr 413/21 
 
Till bygg- och miljönämnden har det inkommit en bygglovsansökan gällande 
utökande av parkeringsplatser, flytt av sophus, cykelskjul, uppsättande av mur 
på fastigheten Herrevad 5:1 i Kolbäck. Fastigheten ligger inom planlagt om-
råde, detaljplan Kolbäcks centrum, västra delen. Som berörd sakägare får 
tekniska nämnden tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § i plan- och bygglagen.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 oktober 2021 att i och med 
flytten av sophuset kan inte sopbilen köra till sophuset från annat håll en Sta-
tionsgatan (väg 558). Sopbilen kan inte fortsätta sin färd utan att backa eller 
vända på den del av Stationsgatan som ligger norr om nya placeringen av sop-
huset. Vintertid har vi även snövallar och eventuella snöhögar att ta hänsyn till. 
Om någon av de verksamheter som finns i byggnaden får leveranser till bak-
sidan är det lämpligt att kontrollera att lastbilen kommer i sväng, det vill säga 
kunna komma runt huset. Detta bör säkerställas med spårkörsmall samt kontroll 
på plats.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 129. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att som yttrande över bygglov för byggnadsverk på fastigheten Herrevad 5:1 – 
Kolbäck uttala dels att man kan se problem med större leveranser till fastig-
heten dels att man förutsätter att yttrande inhämtas från VafabMiljö och i övrigt 
överlämna förvaltningens skrivelse den 7 oktober 2021.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 
 Gata/parkchef 
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TN § 139 
 
Bygglov för en komplement byggnad på fastigheten Strömsholm 7:46 
Torget Borgåsund - för yttrande    Dnr 423/21 
 
Till bygg- och miljönämnden har det inkommit en bygglovsansökan gällande 
bygglov för en toalettcabin som Svealandstrafiken vill ställa upp för sina 
anställda. Fastigheten ligger inom planlagt område, detaljplan 112 Borgåsund. 
Som berörd sakägare får tekniska nämnden tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 
§ i plan- och bygglagen.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 27 september 2021 att man anser 
att placeringen av toalettcabinen inte är lämplig på grund av befintliga led-
ningar som skulle hamna rakt under den tilltänkta placeringen. Vid ett led-
ningsbrott skulle detta medföra stora konsekvenser för alla. Ett bättre alternativ 
är att placera toalettcabinen 4–6 meter bort från den tilltänkta platsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 130. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över bygglov för en komplement byggnad på fastigheten 
Strömsholm 7:46 Torget Borgåsund uttala dels att bygglov inte ska beviljas 
med hänvisning till placeringen av toalettcabinen inte är lämplig på grund av 
befintliga ledningar som skulle komma att hamna rakt under den tilltänkta 
placeringen, dels att en toalettcabin på torget varken ser välkommande ut eller 
är estetiskt tilltalande.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 
 VA-chef 
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TN § 140 
 
Begäran om starttillstånd för att lyfta pengar ur investeringsbudgeten för 
projektering samt byte av tak på Vallmobadet – hemställan till kommun-
styrelsen   Dnr 448/21 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 31 mars 2021 § 31 att hemställa hos 
tekniska nämnden om tidsplan för igångsättande av projektet renovering av 
Vallmobadet. Med hänsyn till Vallmobadets skick är kultur- och fritidsnämn-
den angelägna om att renoveringen startas så skyndsamt som möjligt. Önskat 
läge är att det fysiska renoveringsarbetet startar senast i januari 2022.  
 
Tekniska förvaltningen anförde i skrivelse den 6 maj 2021 att en rimlig tidsplan 
är att påbörja förprojektering i augusti 2021 samt att byggstart sker i april 2022. 
Tekniska nämnden beslutade den 19 maj 2021 § 78 att godkänna redovisningen 
och överlämna den till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Tekniska förvaltningen anför nu att Vallmobadets huvudbyggnads tekniska 
livslängd är förbrukad. Utöver detta behöver samtliga installationer förnyas. 
Bassängbotten behöver göras om i sin helhet. Slutligen behöver även yttertaket 
läggas om då läckage finns. Anslag om ca 36,4 miljoner finns disponibla för 
ombyggnad av Vallmobadet där ca 20 miljoner finns beslutade i 2021 års inve-
steringsbudget. Utifrån de stigande priserna på främst byggmaterial under året 
har det resulterat i att ett nytt förslag på budgetplan upprättats och lyfts i Mål 
och budgetdokumentet för 2022–2024. Under kvarvarande delen av 2021 bör 
statusen på Vallmobadet göras inför fortsatt genomförande. Byte av yttertak 
kan också påbörjas under 2021 då läckage finns. Kompensation för ökade kost-
nader i samband med investeringen finns upp till beslutat investeringsanslag. 
Påföljden av detta är att genomförandet förskjuts framåt i tiden, driftsstörningar 
kan därför komma att bli mer frekventa och störa pågående verksamhet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 132. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen: 
 
att för genomförande av projektering samt byte av tak på Vallmobadet ian-
språkta 3 miljoner kronor från projektet Vallmobadet i 2021 års investerings-
budget, 
 
att föreslå budgetberedning att kompensera kultur- och fritidsnämnden med ca 
120 000 kronor per år för nettokostnadsökningen till följd av investeringen, 
samt  
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Forts TN § 140 
 
att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för genomförandet av pro-
jektering samt byte av tak, på Vallmobadet, enligt en till ärendet tillhörande 
bilaga.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Teknisk chef 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Controller 
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TN § 141 
 
Omfördelning av investeringsmedel samt starttillstånd för åtgärder 
avseende avlopp på ben 3 och 4, Ädelstenen – hemställan hos kommun-
styrelsen    Dnr 307/20 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivele den 8 oktober 2021 bland annat att man 
under 2021 har påbörjat 3 olika projekt avseende rubricerad byggnad, den 
första avser huvudprojektet det vill säga ombyggnad av ben 1 och 2 till för-
skola. Den andra avser byte av tak samt installation av solceller på taket och 
slutligen åtgärdande av det bristfälliga avloppet. Statusen på projekten är i nu-
läget att det går enligt plan. Ekonomin ser ut att hålla för dessa 3 projekt totalt 
sett, även om marginalerna har minskat.  
 
I samband med underprojektet avseende avloppet föreslås hela systemet på-
börjas utvändigt inklusive ben 3 och 4. Anledningen till detta är att undvika 
dubbla etableringskostnader. Kostnader som schaktkostnader, materialkostna-
der och arbetskostnader skulle därmed tillkomma. I investeringsplanen finns ett 
anslag om 20 miljoner avseende planerat fastighetsunderhåll för 2022 som 
kommer att föreslås användas för att åtgärda även Ädelstenens ben 3 och 4. 
Den tillkommande kostnaden för att ordna avloppsproblematiken uppskattas till 
3 miljoner kronor. Dessa 3 underprojekt kommer att pågå över årsskiftet och 
anslaget i år bedöms inte komma att förbrukas under 2021 inklusive de till-
kommande 3 miljoner. Förvaltningens ståndpunkt är att åtgärderna bör påbörjas 
avseende avloppet på ben 3 och 4 i samband med pågående projektet. Om inte 
det görs i samband med pågående projekt blir de verksamheterna som bedrivs 
på ben 3 och 4 drabbade, ytterligare en konsekvens är att vi troligtvis även får 
merkostnader i form av etableringskostnader. Förvaltningen föreslår därför att 
åtgärden genomförs i år och finansieras via det planerade anslaget avseende 
planerat underhåll 2022, det vill säga att det nedlagda kostnaderna om upp-
skattningsvis 3 miljoner återställs. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 133. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen: 
 
att för genomförande av det utvändiga avloppet på Ädelstenens ben 3 och 4 
ianspråkta 3 miljoner kronor från 2021 års investeringsbudget från projektet 
ombyggnad ”Ombyggnation Ädelstenen”, 
 
att återställa 3 miljoner kronor till projektet ”Ombyggnation Ädelstenen” i 
investeringsbudgeten för 2022, 
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Forts TN § 141 
 
att föreslå budgetberedning att avsätta ca 97 000 kronor/år för nettokostnads-
ökningen till följd av investeringen, samt  
 
att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för genomförandet av det ut-
vändiga avloppet på Ädelstenens ben 3 och 4, enligt en till ärendet tillhörande 
bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Teknisk chef 
 Controller 
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TN § 142 
 
Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden fr o m 1 november 2021 
Dnr 9/21 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment 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 tek-
niska nämnden den 22 september 2021 § 120. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet har förslag 
till nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 134. 
 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 september 2021 § 120 och med 
verkan fr o m 1 november 2021 anta nytt underskriftsbemyndigande för 
tekniska nämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra den person, som genom beslut bemyndigats att teckna kommunens 
firma om skyldigheten att till tekniska nämnden anmäla delegation i fattade 
beslut.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Teknisk chef 
 Controller 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2021-10-20 20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
TN § 143 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-20 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-20 
   
-   arbetsutskottets protokoll 2021-10-12 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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