SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
Plats och tid

Sida

2019-05-21

1

Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, klockan 9.00 - 11.35
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Marijo Edlund (S) ordförande
Reinder Nispeling (L)
Kenth Rydén (KD)
Lars Wilhelmsson (C)
Peter Ristikartano (MP)
Sigrid Moser-Nyman (SD)
Barbro Sonesson (M)

Övriga deltagande

Ersättare: Claes Gustavsson (SD). Sekreterare Julia Lundin, kommunsekreterare
Carina Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 47.

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Reinder Nispeling (L)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 24 maj 2019 kl 08.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

46-55

Julia Lundin
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Marijo Edlund (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Reinder Nispeling (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Tekniska nämnden § 46-55

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Anslaget uppsättes

2019-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Julia Lundin

Utdragsbestyrkande

2019-06-15
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2019-05-21
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TN § 46
Information från förvaltningen/förvaltningschefen
•

Fastighetschef, gata/parkchef och arbetsledare redovisar arbetsprogram
för 2019.

Teknisk chef informerar om:
•
•

Justerandes signatur

Dnr 23/19

Tjänster inom tekniska förvaltningen.
Revisionsrapport från PWC.

Utdragsbestyrkande
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2019-05-21
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TN § 47
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 46 - Arbetsledare Thomas Svärd, arbetsledare Heimo Suutari, arbetsledare
Andreas Blomqvist, fastighetschef Peter Wallén och gata/parkchef Micael
Pamberg
§ 48 – VA-ingenjör Helena Steen och avdelningschef Annica Wijk
§ 49 – Miljöingenjör Malin Sernland
§ 50 - Controller Manuel Vilela
§§ 51-53 - Teknisk chef Carina Elliott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 48
Utökat verksamhetsområde för VA till Berg

Dnr 48/16

Efter att ett ärende initierats hos Länsstyrelsen av boende i Svenby angående
bristande vattenkvalitet ålade länsstyrelsen Hallstahammars kommun den 19
september 2016 att förse områdena Svenby, Bergs kyrkby, Tibble och Norrby
med en allmän VA-anläggning inom fem år. Kommunen överklagade inte beslutet. Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster regleras i 6 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster, den lyder: Om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.
Länsstyrelsens beslut fattas med stöd av 51 § lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 maj 2019 att en förstudie har
utförts av förvaltningen där man har behandlat vattentjänster och verksamhetens omfattning. De tjänster som föreslås ingå är dricks- och spillvatten
(avloppsvatten). Dricksvattnet var med i förläggandet från länsstyrelsen och
förvaltningens bedömning är att man ska bygga ut spillvattnet på grund av
områdets storlek samt Svenbybäckens dåliga status som beror på bland annat
bristfälliga enskilda avlopp som går ut i bäcken. Enligt bygg- och miljöförvaltningen är många av de enskilda brunnarna inte godkända.
För att identifiera fastigheter som bedöms ingå i en samlad bebyggelse har man
tittat på närheten till centrum/kärnan i förslaget vilket är väg 609 genom Bergs
kyrkby, Tibble och Svenby, väg 615 genom Norrby och väg 611 genom Bergs
kyrkby. Avstånd mellan fastigheter och bostadshus i ett kluster av hus om minst
tre fastigheter är mindre än 100 m. Det första förslaget om verksamhetsområde
har i samråd diskuterats med länsstyrelsens handläggare som hade hand om
förläggandet från år 2016.
Kostnaden för projektet är avsatt i investeringsbudgeten 2019 och 2020.
Arbetsutskottet beslutade den 14 maj 2019 § 40 att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag.
Reinder Nispeling (L) yrkar att utöka verksamhetsområdet för VA till Berg
med vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 48
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utöka verksamhetsområdet för VA till Berg med vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten till fastigheterna enligt en till ärendet hörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 49
Förslag till regional avfallstaxa VafabMiljö Kommunalförbund – för yttrande Dnr 17/19
Kommunstyrelsen har från VafabMiljö kommunalförbund erhållit ett förslag
till ny regional avfallstaxa. Kommunstyrelsen har sedan remitterat ärendet till
tekniska nämnden för yttrande.
VafabMiljös direktion fattade 29 november 2018 beslut om att skicka förslag
om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga medlemskommuner under januari-februari 2019. Kommunerna
har därefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 2019. Kommunernas
synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag har remitterats för
godkännande.
Enligt förbundsordning för VafabMiljö kommunalförbund ska förbundet för
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kapitlet Miljöbalken (1998:808). Förbundet ska dock inte besluta om
renhållningstaxa.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 maj 2019 att förvaltningen har
granskat handlingarna och noterar att man i arbetet med att revidera förslaget
till ny regional avfallstaxa har beaktat inkomna synpunkter. Synpunkterna har
bemötts i en samrådsredogörelse och två av synpunkterna har lett till en ändring
av förslaget till ny avfallstaxa. Den första synpunkten medför att hemkompostering kommer att premieras i förslaget till taxan genom att abonnemanget föreslås kosta 200 kr mindre än insamling av matavfall i kärl (standardabonnemang) vilket korrigeras genom att avfallstaxa för hemkompostering sänks med
96 kr/år medan taxan för insamling av matavfall i kärl höjs med 104 kr/år. Den
andra synpunkten medför att taxan kommer att förtydligas avseende att intäkterna av taxan ej ska användas för att finansiera sluttäckning av nedlagda deponier i respektive kommun utan den typen av sluttäckning ska bekostas av
skattemedel.
Förvaltningen anför att förslaget är väl genomarbetat men anser att förslaget
bör förtydligas avseende att intäkterna från taxan som avses att användas för
sluttäckning av nedlagda deponier endast ska användas för de deponier som
VafabMiljö ansvarar för och som avser hushållsavfall. Vidare bör kostnaderna
för denna sluttäckning viktas mot tillgänglig kapacitet vid tidpunkten för
bildandet av kommunalförbundet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 49
Arbetsutskottet beslutade den 14 maj 2019 § 43 att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag.
Lars Wilhelmsson (C) yrkar att tekniska nämnden ställer sig bakom det
reviderade förslaget till ny regional avfallstaxa under förutsättning att förslaget
förtydligas vad gäller kostnaderna för sluttäckning av VafabMiljös deponier för
hushållsavfall.
Peter Ristikartano (MP) yrkar att ställa sig bakom det reviderade förslaget till
ny regional avfallstaxa.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall
till Lars Wilhelmssons (C) yrkande och avslag till Peter Ristikartanos (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar i enligt med Lars Wilhelmssons (C) yrkande
att ställa sig bakom det reviderade förslaget till ny regional avfallstaxa under
förutsättning att förslaget förtydligas vad gäller kostnaderna för sluttäckning av
VafabMiljös deponier för hushållsavfall.

Peter Ristikartano (MP) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1 § 49/2019.
_________
Exp: Teknisk chef
Miljöingenjör
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

2019-05-21

Sida

8

TN § 50
Kvartalsrapport 1 per mars 2019 för tekniska nämnden

Dnr 237/19

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 173 bland annat att
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos.
Tekniska förvaltningen har tagit fram kvartalsrapport per mars 2019. Det anförs
bland annat att: Bedömningen per årets första kvartal är att ett överskott om 950
tkr kommer att erhållas på personalkostnaderna. Den positiva avvikelsen förklaras av att staben har väntade föräldraledigheter samt att vakanser delar av
året finns för avdelningarna gata/park och fastighet. För VA-verksamheten pekar personalkostnaderna på ett överskott om 500 tkr per årets första kvartal.
Tekniska nämndens nettoram 2019 uppgår till 36 494 tkr. Per årets första kvartal bedöms inga avvikelser komma att redovisas på årsbasis. I resultatområdet
som gäller förvaltningens stab samt den politiska verksamheten så redovisas
per årets första kvartal ett överskott om ca 500 tkr.
I gata/parkavdelningen ingår även markförvaltningen. Avdelningen redovisar
ett överskott om ca 1 750 tkr per årets första kvartal. Avvikelsen härrör huvudsakligen från förutbetalda intäkter gällande tomträtter där halvårsdebiteringen
redan är utförd.
Städavdelningen redovisar ett underskott om ca 132 tkr per årets första kvartal.
Avdelningens nettoram är 0 kronor då verksamhetens kostnader ska balanseras
av intäkter. Underskottet per kvartal 1 förklaras av eftersläpning av debiteringar
dvs. att latenta intäkter finns.
Fastighetsavdelningen redovisar för första kvartalet ett underskott om 1 467 tkr.
Procentuellt blir det 76 % på nettoramen samtidigt som riktvärdet uppgår till 25
%. Förklaringen till den negativa avvikelsen första kvartalet baseras i huvudsak
på kostnader i samband med framtagning av energideklarationer samt radonmätning av kommunens fastigheter. Framtagning av dessa är i princip avklarade och budgeterade.
Bedömningen för VA-verksamheten är att årsprognosen kommer att redovisa
ett överskott om 500 tkr.
Sammantaget pekar årsprognosen på ett resultat i balans.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 44.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 50
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna kvartalsrapport 1 per mars 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen.

_________
Exp: Teknisk chef
Controller
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 51
Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft samt strategisk
miljökonsekvensbeskrivning– för yttrande Dnr 223/19 Dnr 254/19
Kommunstyrelsen har från Havs- och vattenmyndigheten erhållit ett förslag till
nationell plan för omprövning av vattenkraft samt miljökonsekvensbeskrivning
av planen. Kommunstyrelsen har sedan remitterat ärendet till bland annat tekniska nämnden för yttrande.
Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och
Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell
plan för omprövning av vattenkraft. Förslaget till nationell plan för omprövning
av vattenkraften anger en nationell helhetssyn i fråga om att vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel ska förses med moderna miljövillkor på
ett samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell
effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen lägger grunden för ett systematiskt
arbetssätt för att uppnå målet om största möjliga vattenmiljönytta samtidigt som
en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel bibehålls. En viktig del i arbetet
är uppföljningen av genomförandet av planen.
Förslaget till plan är vägledande för bland annat myndigheter och verksamhetsutövare. Planen är inte en avvägning för det enskilda vattenkraftverket, utan
baseras på en regional analys av miljönytta och tillgång till vattenkraftsel. I den
avvägning som görs i den individuella miljöprövningen för moderna miljövillkor, kommer bland annat gällande tillstånd, miljökvalitetsnormer, områdesskyddsbestämmelser, elberedskap och dammsäkerhet att beaktas, liksom andra
aspekter som kan bli aktuella i det enskilda fallet. Planen anger prövningsgrupper och en tidsplan för att åstadkomma den samordning som behövs för att en
nationell helhetssyn ska ha hunnit genomsyra underlagen innan verksamhetsutövarna lämnar in sina ansökningar till domstol.
Arbetsutskottet beslutade den 14 maj 2019 § 41 att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag.
Marijo Edlund (S) yrkar att tekniska nämnden avstår från att lämna synpunkter
på nationell plan för omprövning av vattenkraft samt tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlund (S) yrkande
att avstå från att lämna synpunkter på nationell plan för omprövning av vattenkraft samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Exp: Teknisk chef
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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TN § 52
Förslag till statliga havsplaner för Sverige – för granskning

Dnr 72/18

Kommunstyrelsen har skickat remiss om granskning gällande förslag till statliga havsplaner för Sverige till bland annat tekniska nämnden.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för
Sverige. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de
planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet. Näringsidkare kan också få vägledning av planerna. Förslag till havsplaner har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten efter samverkan med andra myndigheter och efter dialog med
branschorganisationer, intresseföreningar, kustkommuner och grannländer.
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och
en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och
miljömål. En havsplan är en strategisk plan med stora drag och få detaljer.
Granskningen pågår 14 mars till 14 juni.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 maj 2019 att de avstår från att
lämna synpunkter på havsplanen med hänvisning till att Hallstahammars kommun inte är i sådan närhet av hav så att havsplanen får inverkan på kommunens
översiktsplanering.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 42.
Tekniska nämnden beslutar
att avstå från att lämna synpunkter på havsplanen med hänvisning till att Hallstahammars kommun inte är i sådan närhet av hav så att havsplanen får inverkan på kommunens översiktsplanering.
_________
Exp: Teknisk chef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 53
Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden fr o m 27 maj 2019
Dnr 14/19
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 april 2019 § 42.
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet med anledning av nyanställningar, har förslag till nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden tagits fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 45.
Tekniska nämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2019 § 42 och med verkan fr o m
27 maj 2019 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 54
Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 27 maj 2019
Dnr 115/19
Tekniska nämnden beslutade den 26 mars 2019 § 25 om ny delegationsordning
för tekniska nämnden.
I nu föreliggande förslag föreslås punkten 8.1.5 Kommunicering enligt § 25
förvaltningslagen (2017:900).
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.
Marijo Edlund (S) yrkar att med upphävande av sitt beslut den 26 mars 2019 §
25 och fr o m den 27 maj 2019 fastställa delegering av beslutanderätt för
tekniska nämnden del 1 allmän del och del 2 (specifika områden), samt att
erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, om
skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande
att med upphävande av sitt beslut den 26 mars 2019 § 25 och fr o m den 27 maj
2019 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN § 55
Redovisning av meddelande- och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-05-21
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-05-21
- arbetsutskottets protokoll 2019-05-14

Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

