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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-05-25 
 

1 () 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 – 10.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Christina Aspenryd (S)  
 Bengt Hultin (V)  
 Stefan Pahlin (S)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna: Tommy Brunnstedt (S), Aliki Karlsson (S), Mikael Zeidlitz (MP), 

Kenth Rydén (KD), David Lindberg (L), nämndsekreterare Kristin Karlsson, 
teknisk chef Kjell Jacobsson, avdelningschef Annica Wijk § 57, controller 
Manuel Vilela §§ 59-60, planchef Jacob Lithammer § 61, planarkitekt Ulrika 
Johansson § 61, arbetsledarna Andreas Blomqvist, Jim Larsson, Jimmy 
Robertson, Heimo Suutari och Tomas Svärd § 57. 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Bengt Hultin (V)     
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 maj  2016 klockan 07:45 
 
Underskrifter  Paragrafer 57-67 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Bengt Hultin (V) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 57-67 
   

Sammanträdesdatum 2016-05-25 
  
Anslaget uppsättes 2016-05-27 Anslaget nedtages 2016-06-18  
   

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

Kristin Karlsson 
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TN § 57 
 
Redovisning av arbetsprogram för tekniska förvaltningens avdelningar 
2016        Dnr 16/16 
 
Tekniska nämnden beslutade den 27 januari 2016 § 9 bland annat att arbets-
program ska redovisas vid nämndens sammanträde i maj, september och 
november. Arbetsprogrammet innehåller planer för verksamhet uppdelat på 
gata, park, fastighet, VA-verket och ledningsnät. Arbetsledare redovisar 
arbetsprogram för sin respektive avdelning. 
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TN § 58 
 
Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser planperiod 
2014-2025 – för yttrande till Trafikverket (TRV 2016/19427)   Dnr 98/16 
 
Trafikverket har den 3 mars 2016 inkommit med remiss gällande förslag till 
åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser planperiod 2014-
2025. I missiven framgår att Trafikverket har ett uppdrag att fortsätta arbetet 
med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  
 
Remissen av åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard sker i två steg. Denna remiss är det första 
steget där remissinstanserna har möjlighet att lämna synpunkter på inriktning 
och enskilda förslag. Remisstiden för detta första steg sträcker sig fram till 
den 1 juni 2016. 
 
Det andra steget består av förslag till författningsändringar för omskyltning av 
enskilda vägsträckor. Vägsträckor som Trafikverket efter remissbehandlingen 
i steg 1 avser att skylta om under hösten 2016 kommer att skickas ut på remiss 
senast den 1 augusti 2016. Sluttiden för denna remiss kommer att sättas till 
den 15 september.   
 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 12 maj 2016 upprättat ett 
förslag till yttrande över remissen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 61. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över remiss om åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränser planperiod 2014-2025 (TRV 2016/19427) överlämna 
förvaltningens skrivelse daterad den 12 maj 2016. 
 
 
___________ 
Exp: Trafikverket, hastighetsanpassning@trafikverket.se (skrivelse) 
         Chef beställaravdelningen 
           
 

mailto:hastighetsanpassning@trafikverket.se
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TN § 59 
 
Resultatprognos per april 2016 för tekniska nämnden    Dnr 179/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en 
komplett delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit fram resultatprognos per april 2016. 
Sammanfattningsvis anförs att: ”Tekniska nämnden förvaltar kommunens 
mark, byggnader och anläggningar, fullgör uppgifter som huvudman för 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, centrala 
städfunktionen, kart- och mätningsteknisk verksamhet, energirådgivning och 
trafikfrågor. Från och med 1 april tar VAFAB miljö över ansvaret för 
avfallshanteringen. Nämnden har 91 personer anställda. 
 
Tekniska nämndens budget omfattar verksamheter som dels finansieras med 
skattemedel och dels med avgifter. För den avgiftsfinansierade delen gäller 
s.k. sluten redovisning, vilket innebär att intäkter och kostnader skall 
balanseras över tiden.  
 
Förvaltningen har per 2016-04-30 förbrukat ca 32 % av årets budget vilket är 
enligt riktvärdet dock utfallet är ca 1,2 MSEK högre än vid jämförelse med 
samma period i fjol. Nettokostnadsökningen förklaras huvudsakligen av de 
taxefinansierade verksamheter, där reglering av förbrukning gjorts gentemot 
Sandvik. 
 
Helårsprognosen pekar på ett smärre underskott om 50 tkr där de 
skattefinansierade verksamheterna väntas redovisa ett överskott om 950 tkr 
samtidigt som de taxefinansierade verksamheter befarar ett underskott om ca 
1 MSEK.  
 
Det har hittills nettoinvesterats för ca 56 MSEK och den klart största 
investeringen som pågår är byggnationen av nytt äldreboende som hittills 
kostat 40,1 MSEK. Den näst största investering avser byggnationen av boende 
för ensamkommande flyktingbarn som uppgår till ca 6,9 MSEK.”   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 57. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna resultatprognos per april 2016 och överlämna den till kommun-
styrelsen. 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 60 
 
Förutsättningar för mål och budget 2017-2019 för tekniska nämnden       
Dnr 86/16 
 
Underlag till prioriteringar inför mål och budget 2017-2019 för tekniska 
nämnden har utarbetats.  
 
Tekniska förvaltningen redovisar i skrivelsen för de behov inklusive 
kostnader som finns inom förvaltningen. För 2017 redovisas behov om utökad 
ram med  
3 150 tkr, för 2018 med 1 060 tkr och 2019 med 1 900 tkr.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 18 maj § 58 att överlämna 
ärendet till nämnden utan eget förslag. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att inför mål och budget, budgetberedning  
2017 – 2019 prioritera enligt en till ärendet hörande bilaga samt överlämna 
prioriteringarna till kommunstyrelsen. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på prioriteringarna. 
 
Sedan propositionsordningen godkänds beslutar nämnden med bifall till 
Marijo Edlunds (S) yrkande och avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att inför mål och budget, budgetberedning 2017 – 2019 prioritera enligt en till 
ärendet hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen. 
 
Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
___________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 61 
 
Policy för kommunala lekplatser – för antagande       Dnr 189/15 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 maj 2016 bland annat att  
”tekniska förvaltningen har idag ansvaret för 30 kommunala lekplatser utöver 
de lekplatser som finns på skolor och förskolor. För att säkerställa att Hallsta-
hammars kommun kan erbjuda kvalitativa lekplatser för barnen beslutade 
Tekniska nämnden den 18 maj 2015 att en utredning av de kommunala 
lekplats-erna skulle tas fram. Syftet med utredningen är att ta fram ett 
underlag för upp-rustning och skötsel samt nyanläggning och avveckling av 
kommunala lekplatser. 
  
Lekplatsplanen är tänkt att grunda sig i en policy för kommunens lekplatser. 
En policy för lekplatserna har tagits fram i samarbete med politikerna i 
tekniska nämnden. Policyn anger den politiska ambitionsnivån för 
kommunens lekplatser och ligger till grund för det slutliga förslaget.  
 
Nämnden återremitterade ärendet den 30 mars 2016 § 42 för ytterligare 
beredning. Efter det har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag till policy. 
Policyn tar upp frågor som; avstånd, placering, utformning, tillgänglighet, 
skötsel och underhåll samt huvudmannaskap. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 59. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar ” För att policyn ska bli det verktyg som vägleder 
och pekar ut inriktning behöver den omarbetas och kompletteras med ett antal 
punkter. I grunden finns det mycket gott i policyn men den är också tandlös 
och för intetsägande. 
 
Vi vill därför arbeta in ytterligare delar i policyn. 
 
Tillgänglighet 
Att formulera stycket kring tillgänglighet så att perspektiven förflyttas. Alla 
lekplatser ska vara tillgängliga för både barn och deras medföljande vuxna, 
det är bra att även icke funktionsnedsätta barn trivs bra. Alla barn ska ha 
möjlighet att vara barn.  
Att ett minimum kring tillgänglighet är att ingen lekplats får betecknas som 
icke tillgänglig. 
 
Attraktion 
Att tydligt i policyn uttala att lekplatser är en viktig del för attraktionskraften 
för kommunen, både för inflytt och turism.  
Att arbeta med lekplatser som en del av barnperspektivet och som en 
möjlighet för barn att ta större del i samhället. 
Att tydligt marknadsföra lekplatser både analogt och digitalt. 
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Forts TN § 61 
 
Att koppla innovativa e-tjänster till lekplatserna Att uttala att vi gärna ser 
naturlekplatser som ett trivsamt element i samhällsbilden, som ett led i ett 
grönare Hallstahammar. 
 
Service 
Att under underhåll och skötsel tydligt uttala att ingen lekplats får bedömas 
som röd Att Införa servicegaranti när det gäller lekplatser. Som hur ofta de 
sköts, när de besiktas, underhålls, när något anmält ska bytas ut förslagsvis 
inom tio dagar, vid beställning max 30 dagar 
 
Övergripande 
Att  under kategorin placering ska det finnas ett mått på hur många 
placeringspoäng en lekplats måste ha för att byggas/finnas kvar Att primär 
målgrupp är 0-12 år men högre placeringspoäng ges om de också kan göras 
generationsöverskridande. 
Att lekplatserna ska delas in i kategorier med olika kriterier. En kategori ska 
vara utflyktslekplats/stadsdelslekplats där arrangemang och ordnade 
aktiviteter kan rymmas. Olika kategorier ger vid handen vad man kan förvänta 
sig för typ av lekplats. 
Att samarbetet med civilsamhället tas i beaktande, ex vid framtagandet av 
kategorikriterier Att policyn ska gälla hela kommunen, alla förvaltningar, 
samt kommunalägda bolag. Justeringar och tillägg behöver göras enligt detta. 
Att den externa finansieringen ska öka” 
 
Sedan propositionsordningen godkänds beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att anta lekplatspolicy enligt en till ärendet hörande bilaga som underlag för 
fortsatt planering av Hallstahammars kommuns lekplatser. 
 
Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Planchef 
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TN § 62 
 
Tillägg till markavtal gällande upplåtelse för ledningsändamål – IP Only 
Networks AB                  Dnr 23/16 
 
Tekniska nämnden beslutade den 30 mars 2016 § 47 att godkänna markavtal 
gällande upplåtelse för ledningsändamål men IP Only Networks AB.  
 
Det har framkommit önskemål om tillägg av text under § 12 i avtalet enligt 
följande; ” Den årliga ersättningen startar då ledningsägaren börjar anlägga 
fiberoptiska ledningar.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 66. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att paragraf 12 i nu gällande avtal kompletteras enligt följande ”Den årliga 
ersättningen startar då ledningsägaren börjar anlägga fiberoptiska ledningar.” 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         IP Only Networks AB 
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TN § 63 
 
Anslag om medel för miljöundersökning av lekplats i Kolbäck    
Dnr 178/16 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 12 maj 2016 bl.a. att på 
”Trädgårdsvägen och Blomstervägen i Kolbäck har en handelsträdgård 
bedrivits under åren 1930 – 1980. Vid en inventering av plantskolor och 
handelsträdgårdar i Västmanlands län enligt MIFO (Metodik för identifiering 
av förorenade områden) har handelsträdgården fått riskklass 2.  
 
Inom den kommunala marken finns en lekplats som kan vara förorenad. Det 
är därför angeläget att göra en miljöteknisk markundersökning på den 
kommunala marken med avseende på den verksamhet som bedrivits inom 
området. SWECO har lämnat ett budgetpris på undersökningen om 105 000 
kr. Oförutsedda kostnader beräknas till ca 15 000 kr.”  
 
Avslutningsvis föreslås att medel för miljöundersökning tas ur nämndens 
konto för oförutsedda kostnader. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 67. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ianspråkta medel om 120 000 kronor ur kontot för oförutsedda 
investeringar för miljöundersökning av lekplats i Kolbäck. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Controller 
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TN § 64 
 
Tekniska nämndens mål 2016-2019   Dnr 76/16 
 
Utifrån den av fullmäktige antagna vision 2025 har fullmäktige beslutat att 
anta mål för perioden 2016-2019. Nästa etapp av arbetet är att styrelsen och 
nämnder ska formulera sina övergripande mål utifrån fullmäktiges mål. I den 
avslutande etappen ska de olika förvaltningarna formulera hur målen omsätts i  
verksamheten. Fullmäktiges målområden är; enkelt och nära; nytänkande och 
kreativitet; ansvar och engagemang.  
 
Tekniska nämnden beslutade den 9 mars 2016 § 33 att anta mål för tekniska 
nämnden 2016-2019. 
 
Ett nytt förslag till mål för perioden 2016-2019 har utarbetats där 
formuleringen av mål nummer 14 är ändrat från Tekniska nämndens 
verksamhet skall ha god krisberedskap till Kommunens förmåga att förebygga 
och hantera kriser och stora samhällsstörningar ska stärkas. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 68. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar dels avslag på majoritetens förslag, dels att 
alliansens mål ska antas enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag samt avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att upphäva sitt beslut den 9 mars 2016 § 33, samt 
 
att anta tekniska nämndens mål 2016-2019 enligt en till ärendet hörande 
bilaga.  
 
Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Reglementspärmen 
         Kommunstyrelsen 
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TN § 65 
 
Indikatorer för tekniska nämndens mål 2016-2019    Dnr 76/16 
 
Tekniska nämnden beslutade den 9 mars 2016 § 33 att fastställa mål för 
tekniska nämnden 2016-2019. Ett nytt förslag till mål för perioden 2016-2019 
har utarbetats och kommer att beslutas i nämnden i maj 2016. Tekniska 
förvaltningen har därefter arbetat fram förslag till indikatorer för respektive 
mål.  
 
Av olika anledningar kan behov av justeringar av indikatorer uppstå. Det är 
dock viktigt att eventuella förändringar noggrant övervägs och så långt det är 
möjligt inte försvårar jämförelser över perioden. Förslagsvis bör ändringar i 
indikatorerna fastställas av arbetsutskottet.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 69. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på indikatorerna. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag samt avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande. 

Tekniska nämnden beslutar således 
 
att fastställa indikatorer för tekniska nämnden 2016-2019 enligt en till ärendet 
hörande bilaga, samt 
 
att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om justeringar i 
indikatorer under perioden.  
 
 
Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Reglementspärmen  
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TN § 66 
 
Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-05-25 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-05-25 
 
-   arbetsutskottets protokoll 2016-05-18 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden. 
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TN § 67 
 
Rivning av staketet vid Eldsbodahuset   Dnr 198/16 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande 
kommunens vatten enligt följande: ” Riv staket kring Eldsbodahuset 
Området kring Eldsbodahuset är en strategisk del i det centrala Halls-
tahammar. Idag pågår mycket aktiviteter i och kring Eldsbodahuset. De nya 
bostadshusen är också snart klara. För att öppna upp och liksom förlänga 
centrum borde de staket och buskar som omgärdar Eldsbodahuset tas bort. 
Detta har också framförts i den pågående dialogen kring centrumutvecklingen 
som mycket önskvärt av bland andra handlarna och Vi i Hallsta. Med 
anledning av detta yrkar jag på att staket och buskar kring Eldsbodahuset tas 
bort och den kvarvarande ytan snyggas till.” 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet inte avgörs på sammanträdet utan kommer 
att behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att behandla ärendet vid ett senare tillfälle. 
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