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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-02-24 
 

1 () 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 – 10.30 
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Aliki Karlsson (S)  
 Charlotte Steiner (V)  
 Tommy Brunnstedt (S)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 David Lindberg (L)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare Mikael Zeidlitz (MP), Kenth Rydén (KD), nämndsekreterare Kristin 

Karlsson, teknisk chef Kjell Jacobsson, avdelningschef Annica Wijk §14 , 
avdelningschef  Håkan Jansson §§ 14, 16-17, planchef Jacob Lithammer §§ 18-
19 . 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Peter Ristikartano (MP)       
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 mars  2016 klockan 08.30. 
 
Underskrifter  Paragrafer 14a/Kk -25 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Peter Ristikartano (MP) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 14a/Kk -25 
   

Sammanträdesdatum 2016-02-24 
  
Anslaget uppsättes 2016-03-03 Anslaget nedtages 2016-03-25 
   

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

Kristin Karlsson Julia Wilén 
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TN § 14a/Kk 

 
Presentation av arbetsprogram   Dnr 16/16 
 
Cheferna för beställar- och driftavdelningen  presenterar arbetsprogrammen 
för år 2016. 
 
Arbetsprogrammen innehåller planer för verksamhet uppdelat på gata, park, 
fastighet och VA-verksamheten. 
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TN § 15 
 
Information av tekniske chefen/förvaltningen   Dnr 43/16 
 
Tekniske chefen informerar om följande: 
 

• Nytt område för bebyggelse 
• Anställning av tre projektledare 
• Flytt av renhållning till Vafab Miljö sker den 1 april 2016 
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TN § 16 
 
Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Bofinksvägen, inom 
Hallstahammars kommun              Dnr 54/16 
 
På Bofinksvägens nordöstra sida finns en parkering som saknar lokal 
trafikföreskrift. Tekniska förvaltningen är av den uppfattningen att nämnden 
bör fatta beslut om lokal trafikföreskrift för upplåtelse av parkering högst 24 
timmar i följd på aktuell parkering. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 19. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande: 
 
På parkeringsplats belägen utmed Bofinksvägen, får fordon parkeras högst 24 
timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbud 
att stanna och parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 
 
Beslutet bör träda i kraft den 1 mars 2016. 
 
 
 
____________ 
Exp: Chefen för beställar-och planeringsavdelningen 
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TN § 17 
 
Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Storgatan, inom 
Hallstahammars kommun              Dnr 55/16 
 
På Storgatan, på parkeringsplats belägen öster om Skolgatan och väster om 
Storgatan 10, får fordon parkeras högst två timmar i följd, vardagar utom dag 
före söndag och helgdag mellan klockan 08:00-18:00 samt vardag före söndag 
och helgdag mellan klockan 08:00-15:00 enligt lokal trafikföreskrift 1961-
2009-114. 
 
Då förutsättningarna har förändrats och parkeringens beläggning är relativt 
låg så är tekniska förvaltningen av den uppfattningen att nämnden bör fatta 
beslut om lokal trafikföreskrift för upplåtelse av parkering högst 24 timmar i 
följd på den aktuella parkeringen. En förändring av den lokala 
trafikföreskriften kommer inte att medföra någon kostnad för kommunen då 
befintliga tilläggstavlor endast behöver monteras ned. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 20. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande: 
 
På parkeringsplats belägen utmed Storgatan, får fordon parkeras högst 24 
timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbud 
att stanna och parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 
 
Beslutet bör träda i kraft den 1 mars 2016. 
 
 
____________ 
Exp: Chefen för beställar-och planeringsavdelningen 
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TN § 18 
 
Försäljning av detaljplanelagt område för bostäder på Kv. Niten    
Dnr 31/16 
 
Tekniska förvaltningen skickade under december 2015 ut en markanvisnings-
förfrågan på Kv. Niten i Hallstahammars tätort. Markanvisningen skickades ut 
till sex företag varav tre kom in med förslag på byggnation. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 5 februari 2016 att ”En bedömning har 
gjorts av förslagen utifrån de kriterier som sattes upp i markanvisningen. För 
Kvarteret Niten bedömer tekniska förvaltningen att Myresjöhus AB har visat 
det bästa konceptet. Myresjöhus har visat ett koncept som både vänder sig inåt 
och skapar attraktiva gårdsgator men även att området vänder sig utåt med 
tomter som gränsar till Videvägen och Fasanvägen. Två olika hustyper gör 
samtidigt området attraktivt för flera målgrupper.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 17. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att Myresjöhus AB erbjuds att köpa detaljplanelagt område för bostäder på 
Kv. Niten enligt markanvisningen. 
 
 
 
____________ 
Exp: Planchef 
         Teknisk chef 
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TN § 19 
 
Försäljning av detaljplanelagt område för bostäder på Östa Nibble   
Dnr 41/16 
 
Tekniska förvaltningen skickade under december 2015 ut en mark-
anvisningsförfrågan för byggnation på Östra Nibble i Hallstahammars 
tätort. Markansvisningen skickades till sex företag varav tre kom in med 
förslag på byggnation. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 5 februari 2016 att ”För Östra Nibble 
bedömer tekniska förvaltningen att Carpenterhus i Mälardalen AB har visat 
det bästa konceptet. Förslaget utnyttjar området på ett lämpligt sätt där 
variationen av radhus och parhus är eftersträvansvärt.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 18. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att Carpenterhus i Mälardalen AB erbjuds att köpa detaljplanelagt område för 
bostäder på Östra Nibble enligt markanvisningen. 
 
 
 
____________ 
Exp: Planchef 
         Teknisk chef 
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TN § 20 
 
Motion av Sigge Synnergård (L) angående – översyn om planlagd mark 
är hinder för nybyggnation – för yttrande     Dnr 451/15 
 
Sigge Synnergård (L) anför i en motion den 27 november 2015: ”I vår 
kommun är det stort intresse för byggnation av småhus. För att tillfredsställa 
efterfrågan på nya tomter öppnas nya områden där byggnation kan ske. Det är 
kanske inte alltid nödvändigt att öppna nya områden, det finns idag tomtmark, 
som idag är planlagda som parkmark. Ett ex. är vid Idrottsvägen i Sörstafors 
där två tomter i princip är byggklara, men av någon anledning är dessa tomter 
markerade som parkmark. Anledningen till varför byggbara tomter är 
planlagda som parkmark är gamla beslut som bör omprövas. Hur många 
”lämpliga” tomter som kan bebyggas borde utredas och registreras. Därför 
yrkar jag att: Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen får i 
uppdrag att se över gamla beslut angående bl. a parkmark och andra hinder för 
nybyggnation i vår kommun.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 januari 2016 bland annat att: 
”Hallstahammars kommun är inne i en befolkningsökning med en bostadsbrist 
för småhus, tomter och flerbostadshus. Tekniska förvaltningen har flertalet 
påbörjade planuppdrag för att möjliggöra småhus- och flerbostadshus i 
Hallstahammars och Kolbäcks tätort.  
 
Vid planläggning av bostäder finns ofta natur eller parkområden med i någon 
form. Ibland kan det vara så att planförfattaren hade för avsikt att marken 
skulle användas för ett specifikt ändamål vilket sedan inte hände. Däribland 
kan det finnas flertalet grönområden som kan lämpa sig väl för 
småhusbebyggelse, men också platser som bör vara gröna. 
 
För att dessa områden ska kunna bebyggas med bostäder behöver den aktuella 
detaljplanen ändras vilket är tids- och kostnadskrävande. Hallstahammars 
kommun har hittills valt att fokusera på planläggning av större 
bostadsområden för att få ut den maximala nyttan av planläggningen. 
Privatpersoner som önskar ändra en detaljplan för mark kan ansöka om 
planbesked för ett visst område för att få se om en planläggning är lämplig. I 
dessa fall får privatpersonen som vill bygga på platsen bekosta detaljplanen. 
  
Områdena i fråga kan också vara lämpliga som grönområden ur flera 
perspektiv som inte har belysts eller uppmärksammats. Svårigheten med att 
endast fokusera på mindre platser är att den strategiska planeringen av 
grönstrukturen förbises. Kommunen saknar en grönstrukturplan för de gröna 
värdena som kan avgöra vilka områden som ska bevaras och vilka som kan 
användas för andra ändamål. Någon generell genomgång av lämpliga platser 
för byggnation kommer inte att göras. 
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Forts TN § 20 
 
I ett samhälle behövs både grönområden och bebyggda områden för att skapa 
en attraktiv boendemiljö för innevånarna. I Hallstahammars kommun har vi 
gott om gröna områden och detta är en fördel för kommunen i konkurrensen 
med större orter där möjligheten att tillgodose detta är begränsad.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 21. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse den 15 januari 
2016. 
 
David Lindberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 21 
 
Internkontrollplan för tekniska nämnden 2016    dnr 57/16 
 
Chefen för tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan 
för tekniska nämnden för 2016. Utöver de kommunövergripande internkon-
trollobjekt som alla nämnder ska arbeta med under 2016 har tekniska förvalt-
ningen egna nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2016. 
Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på 
sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver de sex 
kommunövergripande internkontrollobjekten (punkt 1-6) föreslår förvalt-
ningsledningen att följande områden (punkt 7-8 ) ska särskilt kontrolleras un-
der 2016:  
 

1. Uppföljning av avtalstrohet  
2. Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser 
3. Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 
4. Rutiner för brandskydd 
5. Tillgänglighet telefoni 
6. Tillgänglighet e-post 
7. Uppföljning av fel på gatubelysningen 
8. Uppföljning av felkopplade dag- eller dränvattenledningar 

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 22. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för tekniska nämnden 2016 enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Samtliga avdelningschefer 
         Reglementspärmen 
         Controller 
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TN § 22 
 
Godkännande av köpekontrakt – Strömsholm 8:60    dnr 59/16 
 
Tekniska förvaltningen har för avsikt att sälja fastigheten Strömsholm 8:30 (F 
d Blåklockan) och har därmed upprättat förslag till köpeavtal. Köpeskillingen 
är 1 650 000 kronor. 
 
Avtalet är bindande under förutsättning av tekniska nämndens godkännande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 23. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna köpekontrakt avseende Strömsholm 8:60 enligt en till ärendet 
tillhörande bilaga. 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
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TN § 23 
 
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran)  - för yttrande    
Dnr 39/16 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till detaljplan för del av Kolbäcks 
centrum (f d Myran) till bl.a. tekniska nämnden för samråd. 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89, samt delar av 
Kolbäcks-Vallby 1:210 och Kolbäcks-Vallby 1:13. Idag är marken i huvudsak 
planlagd för allmänt ändamål, samt en del som allmän plats i form av park/ 
plantering eller gata. En liten del är planlagd som samlingslokaler.  
 
Planförslaget innebär att:  
• en byggrätt för bostadsbebyggelse i flera våningar skapas med 
begränsningar gällande nockhöjd, utnyttjandegrad (bruttoarea), att källare inte 
får byggas och att pålgrundläggning med ihåliga pålar inte får ske,  
• ett nytt parkområde skapas,  
• en del av Strömsholmsåsen med naturlig karaktär bevaras,  
• gång- och cykelvägen längs Ringvägen kan breddas och att gatuträd i form 
av en trädrad kan planteras  
• infarten till Linneagården och f.d. Myrans parkering blir kommunal gata.  
 
Planen är ute på samråd under tiden 25 januari-29 februari 2016. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 24. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande till kommunstyrelsen över detaljplan för del av Kolbäcks 
centrum (f d Myran) meddela att man inte har några synpunkter på 
planförslaget. 
 
 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 24 
 
Utredning om säkerheten av kommunens vägar till och kring skolor        
Dnr 339/15 
 
Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) väcker vid sittande sammanträde 
den 31 augusti 2015 § 107 ärendet gällande utredning om säkerheten av 
kommunens vägar till och kring skolor enligt följande:  ”Så här i skolstartstider 
trafikeras vägarna till kommunens skolor av förväntansfulla barn och elever. 
Men hur ser det ut kring skolvägarna? Är de trygga och säkra att ta sig fram 
på oavsett om man kommer med bil, buss, cykel eller till fots? 
Exempelvis saknas ett övergångsställe i närheten av Nibbleskolan, det finns 
höga buskage, bilar som kör väl fort. 
 
Därför yrkar alliansen på att man så snart som möjligt tittar över skolvägarna 
och åtgärdar de brister som man hittar.” 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 12 februari 2016 bland annat att ” Trafik-
säkerheten har stor betydelse för människors vilja att röra sig i samhället, inte 
minst för barn och äldre. Genom att förbättra trafiksäkerheten så förbättras 
livskavliten för samhällets innevånare. Ett hastighetssäkrat övergångsställe 
kan göra att föräldrar låter sina barn gå själva till skolan istället för att bli 
skjutsade med bil av sina föräldrar. I Hallstahammars kommun finns det 
problem vid skolor på morgonen och på kvällen på grund av väsentligt ökad 
biltrafik i anslutning till skolorna. En förbättrad säkerhet för barn att själva gå 
eller cykla till skolan skulle kunna minska på problemet med biltrafik i och 
runt skolan vid lämning och hämtning av barn.” 
 
 
Förvaltningen föreslår utredningar som kommer att resultera i följande 
åtgärder: 
 

- Redovisning enkät undersökning med karta över de mest farliga 
passagerna. 

- Ta fram förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
- Genomföra direkta trafiksäkerhetshöjande åtgärder på ett enkelt och 

kostnadseffektiv sätt med utgångspunkt från barnen som 
trafikantgrupp. 

- Genomföra en skolvägplan för varje enskild skola. 
- Ta fram åtgärder som förbättrar för smidig gång- och cykeltrafik 

samt som ändrar transportbeteendet till skolorna så att biltrafik runt 
skolorna minskar. 

 
Utredning kostnadsuppskattas grovt till ca 500 tkr. 
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Forts TN § 24 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 25. 
 
Tekniska nämnden beslutar 

 
att starta en utredning av ”säker skolväg” enligt ovan, samt 

 
att utredningen startar under hösten 2016 under förutsättning av att medel 
beviljas i budget för 2017. 
 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Controller 
         Chefen för beställar-och planeringsavdelningen 
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TN § 25 
 
Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-02-24 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-02-24 
 
-   arbetsutskottets protokoll 2016-02-17 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden. 
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