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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2021-08-25 
 

1  

Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, klockan 13.15-16.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Reinder Nispeling (L)  
 Jim Lasson(S)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
 Hans Strandlund (M)  
 Peter Ristikartano (MP)   
 Sigrid Moser-Nyman (SD)   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Aliki Karlsson (S), Ulf Olsson (C), Kent Rydén (KD), samt 

sekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 102. 
  
  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Hans Strandlund (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 augusti 2021 klockan 10.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 101-115 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr      
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hans Strandlund (M) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 101-115 
  
Sammanträdesdatum 2021-08-25 
  
Anslaget uppsättes 2021-08-30 

 
Anslaget nedtages 
 
 

2021-09-21 

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

Carina Iwemyr      
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TN § 101 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 25/21    
 
Tekniska chefen, gatu-/parkchefen och va-chefen informerar om verksam-
heternas arbete under sommaren. 
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TN § 102 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 101 - Teknisk chef Carina Elliot, gatu-/parkchef Jessica Cedergren, va-chef 
Annica Wijk 
§ 103 - Gatu-/parkchef Jessica Cedergren  
§§ 104-113 – Teknisk chef Carina Elliot 
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TN § 103 
 
Rusta upp idrottsytan i nordöstra Kolbäck   Dnr 250/21 
 
Peter Ristikartano (MP) har vid nämndens sammanträde den 19 maj 2021 väckt 
ärende gällande upprustning av idrottsyta i nordöstra Kolbäck.    
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 augusti 2021 § 92 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 18 augusti 2021 bland annat att 
den utpekade platsen är en gammal basketplan som är i mycket dåligt skick och 
kan inte användas till idrott.  
 
Frågan om idrottsplatsens framtid ligger hos kultur- och fritidsnämnden.   
 
Hans Strandlund (M) yrkar att nämnden ska uttala att frågan hör hemma hos 
kultur- och fritidsnämnden. Marijo Edlund (S) instämmer i Hans Strandlund 
(M) yrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Hans Strandlunds (M) yrkande 
 
att uttala att frågan hör hemma hos kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Peter Ristikartano (MP) 
               Teknisk chef 
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TN § 104 
 
Planprogram för Kyrkbyn – för samråd    Dnr 258/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Panprogram för Kyrkbyn till bland 
annat tekniska nämnden för samråd.  
 
Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag och riktlinjer som visar 
på Kyrkbyns framtida utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Programmet 
ämnar fungera som vägledande material för kommande detaljplanearbeten i 
Kyrkbyn. Ett annat syfte med planprogrammet är även att bredda kommunens 
beslutsunderlag genom att få in synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, 
boende och andra berörda tidigt i arbetet med utvecklingen av Kyrkbyn som 
kan användas under kommande detaljplanearbeten i Kyrkbyn.  
 
Planförslaget innefattar fastigheterna Kolbäcks Kyrkby 4:17, Kyrkbyåsen 4:3 
och Kyrkbyåsen 4:1. Delar av marken är idag planlagd för allmänt ändamål och 
park medan stora delar av planområdet består av icke planlagd mark. Planför-
slaget innebär att Kyrkbyn utvecklas med bostäder, i form av villor, radhus, 
parhus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt skapar planförslaget möjligheter för 
cirka 160 bostäder, vilka föreslås detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. 
Planförslaget möjliggör utöver bostäderna även för en förskola i den västra 
delen av planområdet. Programmet innebär en utveckling av rekreationsområ-
den där en park med tillhörande lekplats föreslås utvecklas. Även Kolbäcken 
föreslås utvecklas till en dagvattenpark med ett tillhörande promenadstråk. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 10 augusti 2021 bland annat att 
man tycker att det nya förslaget till planprogram är mycket tilltalande och att 
placeringen av förskolan i den västra delen är att föredra framför tidigare disku-
terat läge intill åsen. Den trafikutredning som gjorts är i stora delar bra, men vi 
kan inte se att det finns plats för en hållbar trafiklösning vid förskolan. Det 
måste finnas utrymme för att lämna och hämta sina barn och denna lösning be-
höver fungera med planerad infrastruktur. Denna del behöver arbetas om så att 
det redan i planprogrammet finns plats för en fungerande och trafiksäker lös-
ning. Ska denna trafiklösning inrymmas på förskoletomten behöver den vara 
tillräckligt stor för att klara detta. I södra delen av Kyrkbyn kommer en körbar 
gång- och cykelväg att ansluta mot väg 252. Det kan vara bra att förtydliga 
robustheten i gång- och cykelvägen så att den klarar trafik i form av utryck-
ningsfordon och områdets trafik i samband med framtida omledningar vid 
eventuella trafikarbeten. Förvaltningen vill även belysa det faktum att avfalls-
lagstiftningen är under en större förändring och att pågående och kommande 
planer och program bör innehålla en flexibilitet avseende exempelvis ytor och 
gator med hänsyn till detta. Det befintliga kommunala vattennätet har tillräcklig 
kapacitet för planerad bebyggelse vad gäller flödeskapacitet.  
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Forts TN § 104 
 
Svenskt vattens krav på minst 15 mvp tryck ovan högsta tappställe kan dock 
inte tillgodoses för hus med 3-våningar eller mer vid Kyrkbyåsen. Detta kan 
lösas med lokal tryckstegring i respektive fastighet. Det kommunala spill-
vattennätet saknar tillräcklig kapacitet för planerad bebyggelse och flödes-
kapaciteten behöver förbättras i befintliga spillvattenledningar. I planprogram-
met beskriver man hur man tänker använda sig av Kolbäcken för att hantera 
dagvatten vilket förvaltningen tycker är en bra lösning.  
 
I den mån lokalt omhändertagande ej är möjligt, bör dagvattenavledning i första 
hand ske till Kolbäcksån. Kolbäcksån kommer att ingå i primär och sekundär 
skyddszon för ytvatten. Dagvatten från kör- och parkeringsytor får därför inte 
direktavledas till Kolbäcksån utan ska först gå genom ett reningsfilter i 
dagvattenbrunn eller motsvarande lösning. I det stora hela ser förvaltningen 
positivt på det föreslagna planprogrammet. Trafiklösningen vid förskolan 
behöver dock ses över så att vi inte skapar oss framtida problem. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 95.  
 
Jim Larsson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att det ska 
säkerställas att det finns ytor för upplag vid snöröjning. 
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag dels att 
helheten på trafiklösningen behöver ses över då det endast finns en infart till 
området, dels att området ska planeras för mindre antal boende, dels att det bör 
framgå att det man ska försöka begränsa betonganvändandet, dels att man i 
planen ska försöka skapa delningsytor för fordon och andra typer av 
kollektivtrafik. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkande 
gällande att bostadsområdet ska minska, att betonganvändandet ska begränsas 
samt delningsytor för fordon. 
 
Sigrid Moser Nyman (SD) yrkar avslag på Peter Ristikartanos (MP) 
tilläggsyrkande gällande att betonganvändandet ska begränsas samt 
delningsytor för fordon. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar avslag på Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkande 
gällande att bostadsområdet ska minska. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 
till dels arbetsutskottets förslag, dels Jim Larssons (S) tilläggsyrkande. Därefter 
beslutar tekniska nämnden att avslå Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkande 
gällande att bostadsområdet ska minska och bifall till Peter Ristikartanos (MP) 
övriga tilläggsyrkanden. 
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Forts TN § 104 
 
Tekniska nämnden beslutar således  
 
att uttala följande: 
 

• Tekniska nämnden vill understryka att en hållbar trafiklösning vid för-
skolan är ett måste och att trafikutredningen redan i detta skede måste 
kompletteras med en hållbar trafiklösning för förskolan. I övrig ser 
nämnden positivt på det föreslagna planprogrammet, samt att de syn-
punkter som framförs i tekniska förvaltningens skrivelse den 10 augusti 
2021 ska beaktas i det fortsatta arbetet med planprogrammet. 

• Att det i planen ska säkerställas att det finns ytor för upplag vid snö-
röjning. 

• Att helheten på trafiklösningen behöver ses över då det endast finns en 
infart till området. 

• Att det i planen ska framgå att man ska försöka begränsa 
betonganvändandet. 

• Att man i plan ska försöka skapa delningsytor fordon och andra typer av 
kollektivtrafik. 

 
Hans Strandlund (M) och Sigrid Moser (SD) reserverar sig mot beslutet 
gällande begränsning av betonganvändandet samt delningsytor för fordon. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 
               Teknisk chef (skrivelse)             
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TN § 105 
 
Samråd gällande tematiskt tillägg, Mark för nya verksamhetsområden, till 
Västerås Översiktsplan, ÖP 2026    Dnr 325/21 
 
Västerås stad har översänt förslag gällande tematiskt tillägg, Mark för nya 
verksamhetsområden, till översiktsplan 2026 till Hallstahammars kommun för 
yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat tekniska 
nämnden. 
 
Översiktsplanen i en kommun kan ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett 
allmänt intresse. Ett tematiskt tillägg får samma status som översiktsplanen som 
på så sätt kan hållas uppdaterad. 
 
Syftet med det tematiska tillägget är att visa på nya verksamhetsområden i Väs-
terås, att ge kommunen ett juridiskt stöd för att möjliggöra markförvärv samt att 
det finns stöd i översiktsplanen för att ta fram detaljplaner för nya verksam-
hetsområden i Västerås. Sju nya områden föreslås som lämpliga för verksam-
heter och industri. Ett av områdena ligger i anslutning till Västjädra trafikplats 
längs E18 och riksväg 56 nära kommungränsen till Hallstahammar. Platsen 
bedöms vara mycket bra för att etablera verksamheter på, med ett bra transport- 
och skyltläge och inget behov av utbyggnad av väginfrastruktur. På sikt bör 
möjligheten att anordna gång- och cykelväg till Dingtuna utredas. Verksam-
hetsetablering på platsen bedöms kunna stärka både lokal och regional arbets-
marknad med anledning av närhet till Hallstahammar och Kvicksund. Övriga 
områden är Sätra västra (nära det planerade nya bostadsområdet Sätra), Skästa 
(något längre norrut i direkt anslutning till Rv 66), Tunbytorp-Hökåsen (i direkt 
anslutning till Gryta avfallsanläggning), avfart Irsta etapp 2 (i direkt anslutning 
till det redan planerade verksamhetsområdet vid avfart Irsta) samt trafikplats 
Östanbro (i direkt anslutning till E18). 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 augusti 2021 att man tycker att 
de områden som föreslås som nya verksamhetsområden är lämpliga och ligger 
strategiskt placerade för att dra nytta av befintlig infrastruktur. För Hallsta-
hammars del ser vi extra positivt på en utveckling kring Västjädra som skulle 
innebära att Hallstahammar och Västerås närmar sig varandra ännu mer. I och 
med nya verksamhetsområden följer utveckling av VA-nätet som då kommer 
närmare kommungränsen. En eventuell framtida gång- och cykelväg mellan 
Dingtuna och Västjädra är absolut intressant även för Hallstahammars kommun 
och skulle kunna vara en del i att skapa möjligheter att på ett säkert sätt kunna 
cykla sträckan Västerås-Kolbäck. 
 
Vi har noterat att man på markanvändningskarta på sid 8 ritat in ett utrednings-
område för en framtida järnväg öster om väg 56. Detta är inget som avhandlas i 
det tematiska tillägget men vi vill understryka att en sådan dragning av järn-
vägen skulle få mycket stora konsekvenser för Hallstahammars kommun och  
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Forts TN § 105 
 
dess invånare. För oss är det av största vikt att bibehålla goda tågkommunika-
tioner med Västerås, Kvicksund och Eskilstuna. Uven är i dagsläget det enda 
tåg som stannar i Kolbäck då tågen mellan Stockholm-Örebro inte längre 
stannar när de passerar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 96.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att uttala man inte har något att erinra mot tematiskt tillägg till Västerås 
översiktsplan, samt i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse den 11 augusti 
2021.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 
               Teknisk chef (skrivelse) 
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TN § 106 
 
Granskning gällande Grönstrukturplan för Västerås tätort och 
serviceorter - för yttrande till kommunstyrelsen   Dnr 431/19 
 
Västerås stad har översänt granskning gällande Grönstrukturplan för Västerås 
tätort och serviceorter för yttrande till Hallstahammars kommun. Kommun-
styrelsen har remitterat ärendet till bland annat tekniska nämnden.  
 
Västerås stad anför att befolkningsökningen och näringslivets utveckling gör att 
staden måste öka tillgången på bostäder och verksamhetslokaler. Detta kan ske 
genom ianspråktagande av mark i stadens utkanter, genom komplettering av 
befintlig bebyggelse eller omvandling av redan bebyggda områden. Oavsett 
vilket alternativ som väljs får det konsekvenser för naturen.  
 
En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt 
ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation 
som för ekologiska funktioner. Syfte med att ta fram en ny grönstrukturplan för 
Västerås stad och serviceorterna är att säkerställa att dagens och framtidens in-
vånare får tillgång till tätortsnära gröna och rekreativa miljöer med livskraftiga 
ekosystem. Grönstrukturplanen omfattar hela kommunen, men har fokus på tät-
orten och serviceorterna.  
 
I grönstrukturplanen anges sex övergripande mål. Bland annat ska; parker och 
grönområden säkerställas för att tillgodose västeråsarnas behov av rekreation 
och friluftsliv; Västerås ska erbjuda ett rikt växt- och djurliv och en varaktigt 
frisk, livskraftig och attraktiv miljö för invånarna; grönområden och vatten som 
bidrar till stadens identitet och karaktär eller är bärare av kulturhistoriska 
värden ska säkerställas och vidareutvecklas; samt att det ska finnas samman-
hängande stråk för rekreation och funktionella spridningsvägar för växt- och 
djurliv kopplat till Mälaren och omgivande landskap. 
 
I samrådsskedet beslutad tekniska nämnden den 22 oktober 2019 § 99 att över-
lämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 6 augusti 2021 att man inte har 
något att erinra mot förslaget men att de synpunkter som inkommit i samband 
med samrådet kan vara värdefulla att ta till sig i samband med Hallstahammars 
fortsatta arbete med grönstrukturplan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 97.  
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Forts TN § 106 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget men att de synpunkter 
som inkommit i samband med samrådet kan vara värdefulla att ta till sig i sam-
band med Hallstahammars fortsatta arbete med grönstrukturplan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 
               Teknisk chef (skrivelse) 
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TN § 107 
 
Förslag till Västmanlands skogsstrategi 2030 – för yttrande till kommun-
styrelsen   Dnr 326/21 
 
Länsstyrelsen har skickat förslag till Västmanlands skogsstrategi 2030 till 
Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland 
annat tekniska nämnden.  
 
I maj 2018 fattade regeringen beslut om ett nationellt skogsprogram för Sve-
rige. I samband med det uppmanades alla län att starta regionala processer. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Skogsstyrelsen, Region Västmanland, 
Skogsmästarskolan, Sveaskog, Mellanskog och LRF har i samverkan med ett 
stort antal aktörer tagit fram ett förslag till skogsstrategi för Västmanland. Syf-
tet med Västmanlands skogsstrategi är att tydliggöra hur Västmanlands aktörer 
och intressenter med olika kopplingar inom skogens hela värdekedja tillsam-
mans kan arbeta för att nå visionen och målen i det nationella skogsprogram-
met. De övergripande viljeinriktningarna för Västmanlands regionala skogs-
strategi är följande: 
 

1. Bra dialog mellan de som är beroende av/har intresse av skogen och dess 
produkter. 

2. Attraktiv arbetsmarknad (jämställd och med hög kompetens) kopplad till 
skogen. 

3. Engagerade skogsägare, tydlig ägande- och brukanderätt med långsiktiga 
förutsättningar. 

4. Länets invånare har god kunskap om skogens betydelse (ekonomi och 
välbefinnande). 

5. Hållbar utveckling av skogsbruket. 
6. Mångbruk av skogen som bidrar till en livskraftig landsbygd. 
7. Ta till vara innovations- och teknikutveckling för att stimulera nya skogs-

råvaror och affärsmöjligheter. 
8. Skogar och skogsråvaror bidrar till klimatnytta och stärkt bioekonomi. 
9. Klimatanpassning ska vara en del i brukande/nyttjande av skogen. 

 
För att prioritera och skapa engagemang kring konkreta frågor har följande fyra 
fokusområden valts ut: 

1. Hållbar utveckling av skogsbruket med ökad klimatnytta. 
2. Mångbruk av skog för fler jobb och en hållbar tillväxt. 
3. Innovationer och förädling av skogsråvaror. 
4. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen. 

 
Följande frågeställningar vill man särskilt ha svar på: 
• Om vi kan stå bakom strategin som helhet inklusive de nio viljein-

riktningarna? 
• Om vi skulle vilja vara med och bidra i genomförandet av strategin? 
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• Om de frågor vi är intresserade av ryms inom de fyra fokusgrupperna? 

Om inte vad saknas? 
•  

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 augusti 2021 bland annat att för-
valtningen inte har några synpunkter på föreslagen strategi eller de nio viljein-
riktningar som presenterats och ställer sig därför bakom strategin som helhet. 
De fyra fokusgrupperna innehåller områden som är relevanta och viktiga att 
arbeta med och det kan vara bra att fokusera på det viktigaste för att få fram-
drift i de frågor man vill prioritera. Ser därför inget skäl att komplettera med 
ytterligare frågor. Hallstahammar är ingen stor skogsägare och den skog vi har 
är framför allt avsedd för rekreation. Detta är viktiga frågor och vi vill natur-
ligtvis ta del av det som framkommer i fokusgrupperna och vara med och bidra 
till genomförandet av strategin på de sätt vi kan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 98.  
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar som tillägg till arbetsutskotts förslag dels att 
punkten 3. Engagerade skogsägare, tydlig ägande- och brukanderätt med 
långsiktiga förutsättningar inte får medföra inskränkningar på allemansrätten, 
dels att någon av de övergripande viljeinriktningarna eller någon av strategins 
fyra fokusområden bör innehålla begreppet biologisk mångfald.  
 
Hans Strandlund (M) och Sigrid Moser (SD) yrkar bifall till arbetsutskotters 
förslag och avslag på Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkanden. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 
till Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkanden. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att uttala följande: 
 

• Att punkten 3. Engagerade skogsägare, tydlig ägande- och brukanderätt 
med långsiktiga förutsättningar inte får medföra inskränkningar på 
allemansrätten. 

• Att någon av de övergripande viljeinriktningarna eller någon av 
strategins fyra fokusområden bör innehålla begreppet biologisk 
mångfald.  

• Att man i övrigt inte har något att erinra mot förslag till skogsstrategi 
för Västmanlands län. 

 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Sigrid Moser (SD) till 
förmån för eget yrkande. 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Teknisk chef               
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TN § 108 
 
Vägledning ”Att fastställa miljökonsekvensnormer för ytvattenföre-
komster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper” 
– för yttrande      Dnr 292/21 
 
Havs och vattenmyndigheten har skickat vägledning ”Att fastställa miljökon-
sekvensnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål 
för arter och naturtyper” för yttrande till Hallstahammars kommun, Kommun-
styrelsen har remitterat ärendet till bland annat tekniska nämnden. 
 
Vägledningen innehåller en metod som syftar till att kortfattat beskriva de olika 
steg och bedömningar som vattenmyndigheten behöver utföra inför att miljö-
kvalitetsnormer för vatten ska bestämmas för de ytvattenförekomster som är, 
utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Syftet med metoden är att 
uppnå en mer enhetlig och systematisk arbetsgång för de bedömningar som 
vattenmyndigheten behöver göra för att identifiera vilka särskilda krav som 
behöver ställas avseende en enskild parameter eller kvalitetsfaktor med anled-
ning av det skyddade området, innan miljökvalitetsnormerna fastställs. När det 
gäller frågan om undantag i skyddade områden beskriver denna vägledning en-
bart var i arbetsprocessen vattenmyndigheten ska överväga om undantag är till-
lämpliga. Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna och 
länsstyrelser. Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, samhällsplanerare och 
verksamhetsutövare kan ha användning av vägledningen. 
Man önskar särskilt svar på: 

• om arbetsgången i kapitel 3 är tillräckligt tydlig för att vara till stöd då 
miljökvalitetsnormer ska fastställas i ytvattenförekomster som utgör, ut-
gör del av eller påverkas av bevarandemål? 

• om beskrivningen av hur den sammanvägda miljökvalitetsnormen kan 
omhänderta ekologiska behov hos arter och naturtyper tillräckligt 
tydlig? 

 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 10 augusti 2021 att förvaltningen 
inte har några synpunkter på vägledningen och avstår därför från att yttra sig. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 99.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att avstå från att yttra sig gällande vägledning ”Att fastställa miljökvalitets-
normer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för 
arter och naturtyper”. 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Teknisk chef 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2021-08-25 15 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
TN § 109 
 
Strategi och ramverk för hållbar utveckling – för samråd     Dnr 366/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat Strategi och ramverk för hållbar utveckling till 
bland annat tekniska nämnden för samråd. 
 
De Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 ska leda till att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det 
innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjlighet att tillfredsställa sina behov. De globala målen förenar oss och 
ställer krav på oss att göra vår del för att nå en hållbar värld. Det är en agenda 
för hela samhället. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. Hallsta-
hammars kommun gör redan nu mycket för att ta ansvar för den långsiktiga 
hållbarheten i kommunen och arbetar aktivt utifrån Agenda 2030, men det finns 
behov av att öka samordningen av arbetet, stärka förutsättningarna till samver-
kan över förvaltningsgränserna och utveckla en samlad uppföljning och analys 
av hållbarhetsarbetet. Denna strategi och tillhörande ramverk för hållbar ut-
veckling beskriver vilken förflyttning vi strävar efter att göra i vårt arbete och 
hur vi ska arbeta och samverka kring hållbarhetsfrågorna framöver. 
 
Den övergripande målsättningen med strategin och tillhörande ramverk är att 
skapa förutsättningar för Hallstahammars kommun att förstärka vårt bidrag till 
genomförandet av Agenda 2030 och därigenom uppnå ett hållbart samhälle. 
Strategin och ramverket utgår i grunden från allas rättigheter till god hälsa, ett 
meningsfullt liv i trygghet och i samklang med vår världs resurser. Det är ett 
övergripande styrdokument som gäller för samtliga nämnder i Hallstahammars 
kommun och är även vägledande för övriga aktörer inom koncernen Hallsta-
hammars kommun. 
 
Syftet med strategin och ramverket kan sammanfattas i följande övergripande 
punkter: 

• Tydliggöra vårt arbetssätt gentemot Agenda 2030 och integrera arbetet i 
ordinarie styrning och ledning. 

• Stärka förutsättningarna för samordning och samverkan utifrån ett hel-
hetsperspektiv. 

• Stärka förutsättningarna för att göra medvetna och tydliga prioriteringar. 
 
Tekniska förvaltningen lämnar i skrivelse den 9 augusti 2021 synpunkter på 
förslaget. Bland annat anförs att det är bra att arbetssättet förtydligas samt att 
ansvar och roller i organisationen framgår samt hur de olika organisatoriska 
delarna verkar i förhållande till varandra. Man anser även att det är bra att man 
förtydligat vad de tre hållbarhetsdimensionerna betyder för Hallstahammars 
kommun samt de fem övergripande principerna som ger oss ett gemensamt för-
hållningssätt i vårt arbete med hållbar utveckling.  
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Forts TN § 109 
 
Vidare framhålls att det vore bra om det förtydligas vem som ska ansvara för 
samt genomföra utbildningsinsatser inom hållbarhetsfrågor så att de uppfyller 
sitt syfte för att sprida kompetens inom organisationen. Synpunkter framförs 
även på att det måste vara ett bra samarbete mellan förvaltningar och kommu-
nikationsavdelning. Därutöver förslås vissa redaktionella ändringar. I övrigt har 
förvaltningen inget att erinra mot föreslagen strategi och ramverk för hållbar 
utveckling. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 100.  
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att det 
ska finnas en hållbarhetschef i kommunchefens ledningsgrupp samt att det 
tydligörs att det finns ledare i anlysgruppen för anlysarbetet. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
organisationen för arbetet ska tydliggöras i dokumentet. 
 
Hans Strandlund (M) och Marijo Edlund (S) yrkar avslag på Peter Ristikaranos 
(MP) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 
till Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande och avslag på Peter Ristikartanos 
(MP) tilläggsyrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar således  
 
att uttal att organisationen för arbetet ska tydliggöras i dokumentet och i övrigt 
överlämna förvaltningens skrivelse den 9 augusti 2021 som sina synpunker 
över förslag till Strategi och ramverk för hållbar utveckling. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 
              Teknisk chef (skrivelse) 
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TN § 110 
 
Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial 
(SOU 2021:32) – för yttrande till kommunstyrelsen   Dnr 342/21 
 
Flertalet kommuner inbjudits att lämna synpunkter på regeringens förslag till 
ny lagstiftning om pliktexemplarsleveranser och lagring. Kommunstyrelsen har 
skickat förslaget till bland annat tekniska nämnden för yttrande.  
 
Enligt svensk lag ska allt tryckt och publicerat material i Sverige bevaras för 
eftervärlden (text, bild, rörlig bild och ljud). Pliktmaterial är en demokratisk 
resurs som samlas in för att bevara uttryck för det offentliga samtalet och för att 
tillgodose rätten att ta del av och skapa kunskap, åsikter och andra uttryck. Det 
är en del av kulturarvet som ska tillhandahållas över tid för forskning och annan 
användning. Materialet ska hanteras utan att materialet förvanskas. Infrastruk-
turen för informationsöverföring har utvecklats så att vem som helst kan göra 
material tillgängligt för allmänheten. Nuvarande pliktexemplarslag utformades 
för ett analogt medielandskap och omfattar fysiskt utgivna medier. Visst 
elektroniskt material som görs tillgängligt via nätverk kan idag samlas in med 
stöd av e-pliktlagen. Utvecklingen av hur text, bild, rörlig bild och ljud produ-
ceras och sprids har gått så långt att lagstiftningen inte längre omfattar allt som 
avsågs att samlas in. Regeringen har konstaterat att pliktlagstiftningen behöver 
revideras och har gett uppdraget att se över regelverket till en särskild utredare. 
Utredningen föreslår att en ny pliktmateriallag med tillhörande förordning ska 
ersätta dagens regelverk. Lagstiftningen föreslås ändras på ett flertal punkter: 
 
• Den nya lagen görs så långt som möjligt medie-, teknik- och format-

oberoende, den ska medge insamling av det som sprids och kommer att 
spridas i nya medier, med ny teknik och i nya format. 

• Införa fler insamlingsmetoder, utöver dagens leveransplikt vill man även 
införa rekvisition och egeninsamling av pliktansvarig myndighet 

• Kungliga biblioteket (KB) blir pliktansvarig myndighet och Lunds univer-
sitet får ansvar för reservexemplar av skrifter. 

• Pliktexemplar, med undantag för skrifter och tekniska upptagningar, läm-
nas via nätverk. 

• Reglerna om insamling kompletteras med bestämmelse om vite, undantag 
och avvikelser samt bestämmelser som reglerar möjligheten att överklaga. 

• Pliktmateriallagen ska reglera att känsliga personuppgifter får behandlas 
för arkivändamål och för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. 

 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 10 augusti 2021 bland annat att 
förvaltningen inte tidigare kommit i kontakt med pliktmateriallagstiftningen 
och man behöver initialt få grepp om vad som berörs av denna lagstiftning. 
Man går ut med mycket information till delar av allmänheten rörande planerade 
och pågående arbeten.  
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Forts TN § 110 
 
För förvaltningens del skulle det innebära en stor skillnad mellan att leverera 
material till nämndkansliet för registrering mot att ansvara för att det skickas 
till KB. För det sistnämnda är vi inte organiserade idag. Det informations-
material som publiceras på kommunens hemsida kommer att kräva nya rutiner 
för pliktexemplarsleverans då varje ny upplaga av en sida egentligen kräver en 
ny leverans. Den i sammanhanget mest intressanta aspekten av det nya för-
slaget är hur man kommer att kunna hantera publikationer på sociala medier. 
Enligt den mottagna remissen måste man välja att gå efter leveransmedium till 
allmänheten istället för originalmediet, då många plattformar innehåller en mix 
av text, foton och film (se till exempel Facebook). Om man lägger ut en film på 
Facebook räknas den alltså i detta sammanhang inte som en film, utan som en 
Facebookprodukt. När en person öppnar ett konto på liknande medier skriver 
man under publikationstiden över den immateriella rätten till sitt innehåll och 
det är än så länge därför oklart vem som ska räknas som leverantör av plikt-
exemplar – den enskilde personen eller plattformen. Där krävs att samman-
hangen reds ut och förtydligas. I det nya förslaget till lagstiftning har KB som 
ansvarig myndighet möjligheten att från annan instans kräva in material om 
man upptäcker en brist och ett behov. Detta kan komma att beröra även 
Hallstahammars kommun. Vi ansvarar i så fall för lokalisering, digitalisering 
och leverans av sagda material och vem som ska ansvara för detta behöver 
framgå i riktlinjer/rutiner. 
 
Förvaltningen anser även att gemensamma riktlinjer ska tas fram som förvalt-
ningarna kan förhålla sig till. Riktlinjerna behöver ge svar på: Vilken typ av 
information som detta berör, gärna med exempel. Vem/vilka i organisationen 
som ansvarar för att leverera materialet till KB. När materialet ska levereras till 
KB. Om det ska det ske fortlöpande eller vid vissa bestämda tidpunkter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 101.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial (SOU 2021:32) överlämna förvaltningens skrivelse den 10 
augusti 2021. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 
              Teknisk chef (skrivelse) 
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TN § 111 
 
Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden fr o m 1 september 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 
tekniska nämnden den 16 juni 2021 § 99. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet har förslag 
till nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 102.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 juni 2021 § 99 och med verkan fr o m 
1 september 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 be-
slut.  
 
__________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen (bilaga) 
              Reglementspärm (bilaga) 
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TN § 112 
 
Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 1 september 2021 
Dnr 38/21 
 
Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2021 § 41 om ny delegationsordning 
för tekniska nämnden. 
 
Det finns behov av att komplettera delegationsordning gällande yttranden till 
Hyres- och arrendenämnden. Punkten 8.1.8 har lagts till i förslag till ny delega-
tionsordning för tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 103.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 24 mars 2021 § 41 fr o m den 1 septem-
ber 2021 fastställa delegering av beslutanderätt för tekniska nämnden del 1 all-
män 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: Alla upptagna i förteckningen (bilaga) 
              Reglementspärm (bilaga) 
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TN § 113 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för tekniska nämnden t o m den 30 juni 
2022      Dnr  377/21  
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Tekniska nämnden är per-
sonuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgifts-
ansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsom-
budet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha för-
måga att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förordningen.  
 
Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB i form av konsult-
stöd av dataskyddsombud. I uppdraget ingår även att vara kommunens kontakt-
person externt avseende frågor som rör dataskydd. Omfattningen bedöms vara 
20 %. Nämnden har tidigare beslutat att utse XX från Xeeda för uppdraget t o 
m den 30 juni 2021. 
 
Xeeda AB kommer fortsatt att bistå Hallstahammars kommun med konsultstöd 
och föreslår nu att XX utses till dataskyddsombud från och med 1 september 
2021 till och med den 13 juni 2022. 
 
I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunlednings-
gruppen i Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 104.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att från och med 1 september 2021 till och med den 30 juni 2022 utse XX, 
Xeeda AB till dataskyddsombud för de verksamheter som tekniska nämnden 
ansvarar för, samt 
 
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelnings-
nyckel som fastställs av kommunledningsgruppen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Integritetsskyddsmyndigheten 
              Teknisk chef 
              Controller 
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TN § 114 
 
Slutredovisning av projektet - utomhusdusch Skantzöbadet   Dnr 269/20 
 
Tekniska nämnden beslutade den 21 april 2021 § 56 bland annat att ansöka hos 
kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 70 000 kronor från in-
vesteringsbudgeten för 2021 från ”Utomhusdusch Skantzöbadet” för utomhus-
dusch Skantzbadet och en slutredovisning av projektet ska ske efter genom-
förandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutad den 17 maj 2021 § 92 bland annat att bevilja tek-
niska nämnden starttillstånd och att slutredovisning ska ske efter genom-
förandet. 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat slutredovisning av projektet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 105. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
             Teknisk chef 
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TN § 115 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-25 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-25 
   
-   arbetsutskottets protokoll 2021-07-06, 2021-08-18 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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