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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2021-02-17 

 

1  

Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, klockan 13.15- 15.25 
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)   
 Kent Rydén (KD)   
 Sigrid Moser-Nyman (SD)   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Aliki Karlsson (S), Eric Tranehag (L), Ulf Olsson (C), Jan-Erik 

Fallberg (M), samt Carina Iwemyr, sekreterare, teknisk chef Carina Elliott, 

övriga se § 18.  

  

  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Hans Strandlund (M) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 februari 2021 klockan 13.15 
 

Underskrifter  Paragrafer 17-27 

 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 §§ 17-27         
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Sammanträdesdatum 2021-02-17 
  

Anslaget uppsättes 2021-02-22 

 

Anslaget nedtages 
 

 

2021-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr   
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TN § 17 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   25/21   631/20 

 

• Avdelningschefer och arbetsledare informerar om slutredovisning av 

föregående års arbetsprogram samt slutredovisning av projektupp-

följning för föregående år. 

 

Teknisk chef informerar om:  

• Startmöte har ägt rum gällande ombyggnad av Ädelstenen 

• Länsstyrelsen har beviljat förlängd tid gällande VA till Berg 

• Tomten i Näs, ”seniorvillan” är såld 

• Upphandlingen av Näslundsskolan är överklagad och tidplanen kommer 

troligtvis inte att kunna hållas  
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TN § 18 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    

 

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

ferna: 

 

§ 17 – Gata/parkchef Jessica Cedergren, fastighetschef Peter Wallén, arbets-

ledare Andreas Blomqvist och arbetsledare Thomas Svärd  

§ 19 – Controller Veronica Strandgren  

§ 20 – Fastighetschef Peter Wallén   

§ 21 – Miljöingenjör Malin Sernland  

§ 22 - Teknisk chef Carina Elliott 

§§ 17, 23-24 – VA-chef Annica Wijk  
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TN § 19 

 

Årsredovisning för tekniska nämnden 2020 inklusive redovisning av resul-

tat av internkontroll 2020 samt mål och nyckeltalstabell 2021 

Dnr 67/21 

 

Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning för tekniska nämndens 

verksamhet under 2020 inklusive resultat av internkontroll 2020 samt mål och 

nyckeltalstabell 2021. Av årsredovisningen framgår bland annat att nämndens 

ram för 2020 uppgår till 37 719 tusen kronor. Prognosen utifrån T2 pekade på 

ett överskott om 1,1 miljoner kronor. Förväntningarna överträffades och resul-

tatet för året visar ett överskott på cirka 2,1 miljoner kronor. Samtliga avdel-

ningar redovisar ett överskott med undantag för fastighetsavdelningen.  

 

I resultatområdet ingår förvaltningens stab samt den politiska verksamheten. Ett 

överskott redovisas om 496 tusen kronor, vilket är lägre än det som förväntades 

vid tertial 2. Det prognostiserade överskottet grundades på högre intäkter inom 

mätverksamheten, som redan då överträffade årsbudgeten. Andra förklaringar 

är att buffertbeloppet för oförutsedda utgifter inte är fullt utnyttjat samt lägre 

personalkostnader. Vid bokslutet konstateras att dessa prognostiserade avvikel-

ser inträffade dock tillkom kostnader för bland annat IT material och sanering. 

 

I gata/parkavdelningen ingår, utöver gatu- och parkförvaltning även markför-

valtningen. Avdelningen redovisar ett överskott om ca 4,3 miljoner kronor. 

Administrationen redovisar ett överskott om cirka 237 tusen kronor vilket i hu-

vudsak förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanser delar av året, 

föräldraledighet samt sjukfrånvaro.  

 

Gator och vägar redovisar ett överskott på cirka 2,3 miljoner kronor, där den 

största avvikelsen ligger på vinterväghållningen till följd av den milda vintern. 

Centralförrådet redovisar ett litet underskott på cirka 83 tusen kronor, som till 

stor del härrör från verksamheten miljöåtervinning.  

 

Parkförvaltningen redovisar ett överskott på cirka 525 tusen kronor som delvis 

beror på mindre underhåll av lekplatser och att städpatrullen har varit i mindre 

skala än normalt på grund av pandemin. Markförvaltningens resultat är ett 

överskott om cirka 1,3 miljoner kronor som förklaras av reavinst av försäljning 

av tomträtter. 

 

Städavdelningen redovisar ett litet överskott om cirka 22 tusen kronor. Avdel-

ningens nettoram är 0 kronor då verksamhetens kostnader ska balanseras av 

intäkter. Prognosen utifrån T2 pekade på ett överskott om 500 tusen kronor. 

Den baserades på högre intäkter från exempelvis flyttstädningar och mindre 

saneringar, förnyelse av delar av maskinparken och inköp av vattenfiltersystem 

(DIRO).  
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Forts TN § 19  

 

Samtidigt som en fortsatt omfördelning av personal vid sjukdom utan vikarie-

anskaffning. Intäkterna visar ett överskott på ca 1 miljon kronor och förklaras 

främst av tillkommande uppdrag samt ökad städomfattning. Under personal-

kostnaderna visas ett mindre underskott på 30 tusen kronor. Under övriga kost-

nader så redovisas ett underskott om cirka 1 miljon kronor. Det förklaras av ett 

3-månaders lager av tvål, handsprit och pappershanddukar, telefoner, förnyelse 

del av maskinpark och DIRO system. 

 

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott utifrån senaste prognosen. Un-

derskottet hamnar på 2 699 tusen kronor. Avdelningen disponerar över en net-

tobudget på 3 395 tusen kronor. Det bör dock betonas att de har en relativt liten 

ram i förhållande till avdelningens omsättning. Intäkterna redovisar ett över-

skott om 608 tusen kronor. Det beror till största del på ökad hyra för 

Skantzöbadet för att täcka kapitalkostnaderna för den nya reningsanläggningen. 

Överskottet på personalkostnaderna på cirka 797 tusen kronor förklaras av 

sjukfrånvaro, VAB och vakans delar av året. 

 

VA-verksamheten har en så kallad nollbudget, vilket innebär att verksamhetens 

kostnader ska balanseras av deras intäkter. För året redovisar VA-verksamheten 

ett överskott om 1,2 miljoner kronor. Avvikelserna på intäktssidan förklaras i 

huvudsak av förändring av interna intäkter/kostnader gällande investerings-

arbeten, så kallade fördelningsintäkter. Budgeten bygger på att nedlagd arbets-

tid på investeringsprojekt kostnadsförs på investeringsredovisningen och mot-

svarande intäkt redovisas på driftredovisningen samtidigt som hela personal-

kostnaden redovisas på driftredovisningen. Konsekvensen i driftsutfallet blir 

både lägre fördelningsintäkter och personalkostnader. Effekten av detta uppgår 

till cirka 1,8 miljoner kronor. Trots det så visar intäkterna endast en avvikelse 

på 211 tusen kronor vilket förklaras av högre brukningsavgiftsintäkter. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 februari 2021 § 9.  

 

Redovisning av energiförbrukningen för fastigheter saknas till nämndens 

sammaträde då det för tillfälle inte går att få ut uppgifterna från Mälarenergis 

hemsida. 

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att godkänna tekniska nämndens årsredovisning 2020, inklusive redovisning av 

resultat av internkontroll 2020 samt mål och nyckeltalstabell 2021, och över-

lämna den till kommunstyrelsen.               

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

              Controller  

              Teknisk chef   
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TN § 20 

 

Startbesked för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 2021 

gällande projektet ”VA-arbeten på fastigheten Näs 1:43”   Dnr 40/21 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 1 februari 2021 att fastighetsav-

delningen i samarbete med VA avdelningen har tagit fram en lösning gällande 

delning av dricksvatten och spillvatten för fastigheterna Näs 1:43 och Näs 1:38. 

 

Fastigheten Näs 1:43 ägs av kommunen medan fastigheten Näs 1:38 ägs av en 

privatperson. Målet är att separera spill- och dricksvattnet samt förbättra rens-

ningsmöjligheterna till båda fastigheterna. Detta ger möjligheten att mäta 

dricksvattenförbrukningen för varje fastighet samt att underlätta ansvarsfrågan i 

en framtida försäljning. Ledningen kommer att ändra läge och skapa förutsätt-

ningar för framtida utbyggnader. 

 

I investringsbudget för 2021 finns 3 700 tusen kronor avsatt för stambyten fas-

tighetsbestånd. Tekniska nämnden har enligt beslut av kommunfullmäktige den 

16 december 2020 § 154 bemyndigats att göra omfördelningar inom respektive 

grupp för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2021–2023” är 

uppmärkta med ”TN Startbesked” inom respektive budgetår. Det är enligt ”mål 

och budget 2021–2023” dokumentet även tekniska nämnden som beslutar om 

startbesked för de investeringar som i dokumentet är uppmärkta med ”TN 

Startbesked” inom respektive budget år. 

 

Vidare begär förvaltningen om startbesked för att ianspråkta medel ur 

investeringsbudgeten gällande projektet ”VA-arbeten på fastigheten Näs 1:43” 
om 200 000 kronor. Investeringen beräknas ge en nettokostandsökning om  

8 018 kronor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 10.   

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att bevilja startbesked för att ianspråkta 200 000 kronor från investerings-

budgeten 2021 från ”Stambyten fastighetsbestånd” för projektet ”VA-arbeten 

på fastigheten Näs 1:43”, enligt en till ärenden hörande bilaga.   

 
__________ 

Exp till: Redovisningscontroller  

              Fastighetschef 

              Teknisk chef 
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TN § 21 

 

Redovisning åtgärd i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 

havsmiljön, ÅPH 23 – för yttrande   Dnr 35/21 

 

Havs- och vattenmyndigheten har översänt begäran om uppföljning av åtgärds-

programmet för havsmiljön som avser verksamhetsåret 2020 till tekniska 

nämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndig-

heten senast den 28 februari 2021.  

 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller 32 åtgärder riktade till myndig-

heter och kommuner. Sveriges kommuner har det övergripande ansvaret för 

genomförandet av ÅPH 23. Åtgärden anger att kommuner, vid revidering av de 

kommunala avfallsplanerna, ska identifiera och belysa hur avfallshanteringen 

kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsätt-

ningar för ett sådant arbete. Åtgärden omfattar kustkommuner såväl som in-

landskommuner som genomkorsas av vattendrag som leder ut till kusten. 

  

Åtgärdsprogrammets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer 

i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) ska kunna föl-

jas med målet att få en god havsmiljö i Sveriges marina miljö. Arbetet med åt-

gärdsprogrammet följer av havsmiljöförordningen, Sveriges genomförande av 

EU:s havsmiljödirektiv. Åtgärdsprogrammet är också ett viktigt verktyg för att 

nå många av de nationella miljökvalitetsmålen. Åtgärderna riktar sig till myn-

digheter och kommuner.   

  
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 29 januari 2021 bland annat att 

Havs- och vattenmyndigheten årligen följer upp målen i åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön (ÅPH). Det är Kommunalförbundet VafabMiljö som svarar Havs- 

och vattenmyndigheten för samtliga medlemskommuners räkning och däribland 

Hallstahammars kommun. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 11.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att som sitt yttrande över redovisning åtgärd i Havs- och vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram för havsmiljön uttala att Kommunalförbundet VafabMiljö sva-

rar Havs- och vattenmyndigheten för samtliga medlemskommuners räkning och 

däribland Hallstahammars kommun. 

 
__________ 

Exp till: Havs- och vattenmyndigheten     

              VA-chef  
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TN § 22 

 

Granskning av ny översiktsplan för Eskilstuna kommun 2030 med utblick 

mot 2050 - för yttrande till kommunstyrelsen   Dnr 27/21 

 

Eskilstuna kommun har översänt ett förslag till ny kommunövergripande över-

siktsplan till bland annat Hallstahammars kommun för granskning. Kommun-

styrelsen har remitterat ärendet till bland annat tekniska nämnden.  

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommunomfattande 

översiktsplan som är aktuell. Planen ska ge vägledning för beslut om använd-

ningen av mark- och vattenområden och för hur den byggda miljön ska utveck-

las och bevaras.  

 

Av Eskilstuna kommuns översiktsplanen framgår att planen ska bidra till en 

god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och vat-

tenområden får användas. Den ska hållas aktuell och kan göras mer detaljerad 

för tätorter och andra delområden. Samråd och miljöbedömningar är viktiga 

delar i planeringsprocessen. Syftet med översiktsplanen är att olika föränd-

ringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det 

byggs och hur mark- och vattenområden används beskrivs som viktigt om det 

ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling. I planen anges även Eskilstunas 

kommuns vision för 2030 som är en beskrivning av hur det ska vara att leva i 

Eskilstuna år 2030. Visionen utgår från följande tre punkter:  

 

• Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra 

• Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld 

• Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid 

 

Kopplat till visionen finns även ett antal målbilder, dessa är följande:  

 

• I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i 

våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd.  

• Våra hållbara städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av rekrea-

tionsområden, mötesplatser och nya bostadsområden.  

• Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här växer näringslivet, här 

hittar vi balansen mellan arbete och fritid, här är det gott att åldras.  

• Här har vi mod och framtidstro, här gör vi evolution – Tillsammans. 

 

Översiktsplanen beskrivs vara ett fysiskt förverkligande av Vision 2030 och 

dess målbilder. 
 

Förslaget till översiktsplan har bearbetats utifrån de yttranden som kom in un-

der samrådet. Det slutliga förslaget ställs nu ut för granskning.  
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Forts TN § 22 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 februari 2021 att Hallstaham-

mars kommun och Eskilstuna kommun ingår båda i det expansiva området 

”Östra Mellansverige”. Området har en stark befolknings- och sysselsättnings-

utveckling där man beräknar att området kommer att öka med 1,6 miljoner in-

vånare och 700 tusen arbetstillfällen mellan åren 2015–2050. Förbättrade kol-

lektivtrafikförbindelser är en förutsättning för framtiden och man ser att be-

folkningen framför allt växer i kollektivtrafiknära lägen. För Hallstahammars 

kommun är de Mälartåg som stannar vid Kolbäcks station mycket värdefulla ur 

både ett lokalt och regionalt samband då de ger bra tillgänglighet till arbetsplat-

ser och skolor/högskolor samt möjliggör kombinations resor. Eskilstuna vill ha 

dubbelspår på sträckan Västerås-Eskilstuna vilket även förvaltningen ställer sig 

bakom, men gärna längsmed befintlig sträckning så att även våra kommunin-

vånare kan ta del av de förbättrade kommunikationerna i framtiden. 

 

Hallstahammar ser positivt på den utveckling som sker av Eskilstunas resecent-

rum och dess roll i staden. Skrivningarna om att det ska utvecklas till en 

mötesplats är en fin balansgång för att inte resenärers behov trängs undan till 

förmån för mötesplatsen. Hallstahammars kommun vill även trycka lite extra 

på att systemtänket för det hållbara resandet, där stadsplaneringen ger förut-

sättningar för snabb kollektivtrafik från hela kommunen in till resecentrum och 

centrum.  

 

Tekniska förvaltningen tycker att det är ett tydligt och snyggt upplägg av ÖP, 

men tyvärr är det stora problem med att läsa flera för förvaltningen intressanta 

delar såsom transporter, regionalt och lokalt, bussen och tåget, teknisk försörj-

ning samt vatten och avloppsförsörjning. När förvaltningen försöker läsa dessa 

delar slutar hemsidan att svara och när sidan laddas om får man börja om igen 

med samma slutresultat. Det hade kanske varit en god idé att ha Eskilstunas ÖP 

även som en pdf-fil för att underlätta granskning. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 12.  

 

Tekniska nämnden beslutar   

 

att som sitt yttrande över översiktsplan för Eskilstunas kommun överlämna för-

valtningens skrivelse den 3 februari 2021 till kommunstyrelsen. 

 

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

              Teknisk chef  
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TN § 23 

 

Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 – för yttrande till 

kommunstyrelsen   Dnr 394/20 

 

Mälarens vattenvårdsförbund har översänt förslag till vision för Mälarens vat-

tenvårdsförbund 2022-2027 till Hallstahammars kommun för yttrande. Kom-

munstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat tekniska nämnden.    

 

Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har tagit fram en vision för kommande 

verksamhet för 2022 - 2027 med anledning av att projektet Mälaren - en sjö för 

miljoner (MER) går ut den 31 december 2021. Förbundet har nu i förslaget ar-

betat in att MER ska i huvudsak ingå i den ordinarie verksamheten. Att slutår 

2027 valdes hör ihop med att vattenförvaltningen ska ha nått god status i våra 

vattendrag.  

 

Förslaget till vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 utgår från att 

vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan 

medlemmarna, stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenföre-

komster till 2027, förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för 

Mälaren tillsammans, fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren, ut-

veckla den samt att vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gente-

mot relevanta sektorsmyndigheter samt att kommunicera Mälarens värde och 

nytta för att medvetandegöra oss alla.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 februari 2021 att man bedömer 

att förvaltningen inte har tillräckligt med insikten i deras arbete och att man 

därmed inte kan ge några synpunkter på remissen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 13.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att avstå från att yttra sig över förslag till vision för Mälarens vattenvårdsför-

bund 2022-2027.  

 

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

              VA-chef   
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TN § 24 

 

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

2021–2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt – för yttrande till kommun-

styrelsen   Dnr 34/21 

 

Vattenmyndigheterna har översänt samråd om förvaltningsplan, åtgärdspro-

gram och miljökvalitetsnormer 2021–2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt 

till Hallstahammars kommun för synpunkter. Kommunstyrelsen har remitterat 

ärendet till bland annat tekniska nämnden för yttrande.  

 

Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vat-

tenförvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar 

för att tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grund-

vatten förvaltas på ett hållbart sätt. När vattenekosystemen fungerar, när den 

mänskliga påverkan inte längre är betydande och det till exempel är balans mel-

lan uttag och tillförsel av grundvatten är vattenanvändningen långsiktigt håll-

bar. Är den inte hållbar krävs åtgärder. Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta 

fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där vi pekar på vad Sveriges 

myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive ansvarsom-

råden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. I förslaget till 

förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i 

distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har 

genomfört under de senaste åren. I delförvaltningsplanen redovisas åtgärds-

program för vattenbrist och torka för Norra Östersjöns vattendistrikt. Ytter-

ligare förslår vattenmyndigheterna föreskrifter om miljökvalitetsnormer.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 februari 2021 bland annat att 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet inte berör verksamhetsutövarna annat än efter 

krav från tillsynsmyndigheten. Vattenmyndigheten är inte specifik tillsynsmyn-

dighet över verksamhetsutövarna och har inte rätt att meddela föreskrifter som 

reglerar eller detaljstyra dess verksamhet.  Hur ansvaret är fördelat inom kom-

muner varierar också och därför riktas åtgärderna mot kommunen som helhet 

och inte specifika verksamheter inom kommunen. Det finns vissa åtgärder i 

åtgärdsprogrammet som är och kommer vara viktiga i verksamheten utifrån vad 

tillsynsmyndigheter kommer att ställa för nya krav/villkor som sedan innebär 

att fysiska åtgärder i vattenmiljön utifrån åtgärdsprogrammet ska genomföras.  

 

Några exempel i åtgärdsprogrammet är åtgärd 1 och 3 om vattenplanering och 

vattenskydd som är viktigt för verksamheten, liksom åtgärd 5 angående VA-

plan inklusive dagvatten. Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram av 

länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Kommunerna ska i sin tur an-

vända underlaget från planerna för att synliggöra dricksvattenförekomster i  
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Forts TN § 24 

 

översiktsplaner, så att skyddet av dem kan tas hänsyn till i den fysiska plane-

ringen. Länsstyrelsen har också ett vägledningsansvar enligt deras åtgärder i 

programmet. Åtgärderna kan påverka kommunernas resursanvändning om 

dessa ska genomföras i tid. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 14.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att som sitt yttrande över samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer 2021–2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt överlämna 

förvaltningens skrivelse den 2 februari 2021 till kommunstyrelsen. 

 

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

              VA-chef   
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TN § 25 

 

Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 24 februari 2021 

Dnr 38/21 

 

Tekniska nämnden beslutade den 28 oktober 2020 § 121 om ny delegations-

ordning för tekniska nämnden. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås att punkterna 4.8 Avrop/konkurrensutsättning 

från befintliga ramavtal och 4.9 Avbrytande av avrop/konkurrensutsättning från 

befintliga ramavtal läggs till i delegationsordningen. Utöver detta har även en 

upplysning införts under avsnittet 5. Ekonomi om att beslut om att teckna lea-

singavtal ankommer på kommunstyrelsen (finansförvaltningen). Ska leasingav-

tal ingås måste samråd ske med ekonomi- och finanschef.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 10 februari 2021 § 15 att utan eget förslag 

överlämna ärendet till tekniska nämnden.  

 

Marijo Edlund (S) yrkar att förslaget till delegationsordning ska fastställas.  

 

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

 

att med upphävande av sitt beslut den 28 oktober 2020 § 121 och fr o m den 24 

februari 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen 

         Reglementspärmen 
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TN § 26 

 

Starttillstånd gällande investeringsmedel för VAs investeringar på 

ledningsnätet     Dnr 75/21 

 

Tekniske chefen redogör för att starttillstånd behövs gällande VAs investe-

ringsmedel för ledningsnätet för att kunna genomföra arbeten på VAs lednings-

nät. I investeringsbudgeten finns upptaget 10 miljoner kronor för ändamålet. I 

förvaltningens arbetsprogram för 2021 finns arbeten upptagana som nu kräver 

starttillstånd. Närmast behöver åtgärder på Tallvägen genomföras. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Marijo Edlund (S) yrkar att starstillstånd ska beviljas om 10 miljoner kronor 

från investeringsbudgeten ”ledningsnätets investeringar” för genomförande av 

arbeten på VAs ledningsnät och att dessa redovisas i arbetsprogram och 

projektuppföljning. 

 

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

 

att bevilja starttillstånd för att ianspråkta 10 miljoner kronor från investerings-

budgeten ”ledningsnätets investeringar” för genomförande av arbeten på VA-

ledningsnät, samt 

 

att respektive investering/projekt redovisas i arbetsprogram och projekt-

uppföljning. 

 

 

 
_________ 
Exp: Samtliga personer upptagna i förteckningen 

         Reglementspärmen 
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TN § 27 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-17 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-17 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2021-02-10  

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


