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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-08-24 1 () 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 – 11.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

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

Zeidlitz (MP), Kenth Rydén (KD), David Lindberg (L), nämndsekreterare 
Kristin Karlsson, teknisk chef Kjell Jacobsson, miljöingenjör Malin Sernland § 
83, teknisk förvaltare Jori Sotala § 83, projektledare Eva-Lena Verner § 83, 
controller Manuel Vilela § 83, avdelningschef Håkan Jansson §§ 84-86. 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Peter Ristikartano (MP)    
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 augusti  2016 klockan 08.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 83-95 
 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 §§ 83-95 
   

Sammanträdesdatum 2016-08-24 
  
Anslaget uppsättes 2016-08-26 Anslaget nedtages 2016-09-19 
   

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

Kristin Karlsson 
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TN § 83 
 
Information från förvaltningen              Dnr 37/16, 43/16 
 

• Controller redovisar om ekonomiskt resultat per juli 2016 
 

 
• Tekniska chefen informerar om svar på enkäten Kritik på teknik. 
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TN § 84 
 
Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö 
och trafiksäkerhet för det kommunala vägnätet 2017          Dnr 153/16 
  
Trafikverket erbjuder i skrivelse den 11 april 2016 kommunen att ansöka om 
medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala väg-
nätet, samt till kollektivtrafikmyndighet för regionala kollektivtrafik-
anläggningar. Ansökan skall vara Trafikverket tillhanda senast den 16 
september 2016.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 17 augusti § 91 att överlämna ärendet utan eget 
förslag. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ansöka om statlig medfinansiering för 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet för 2017 för 
trafikåtgärder enligt följande prioritering för; 1. Brånstarondellen, 2. 
Berggatan i Kolbäck, 3. Södra Gärdesvägen, därefter utan inbördes ordning; 
Rallstavägen, Baldersvägen samt Skolgatan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ansöka om medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det 
kommunala vägnätet år 2017 för trafiksäkerhetsåtgärder enligt följande 
prioritering för; 1. Brånstarondellen, 2. Berggatan i Kolbäck, 3. Södra 
Gärdesvägen, därefter utan inbördes ordning; Rallstavägen, Baldersvägen 
samt Skolgatan. 
 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Avdelningschef Håkan Jansson 
         Controller 
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TN § 85 
 
Lokal trafikföreskrift gällande upplåtelse av parkering för skolskjuts 
utmed Parkgatan, inom Hallstahammars tätort          Dnr 254/16 
 
Den parkeringsyta som tidigare används av skolskjuts på Eldsbodavägen 
kommer inte att användas som på- och avstigning av elever då verksamheten 
flyttat. Tekniska förvaltningen anser att det finns skäl till att upphäva 
nuvarande föreskrift (1961-2014-382) om tidsbegränsad parkering en timme, 
då skolskjuts kommer att behöva parkeringsytan för att hämta och lämna 
elever till intill liggande skola. Tekniska förvaltningen är av den 
uppfattningen att lokal trafikföreskrift om upplåtelse av parkering för 
skolskjuts bör införas på parkeringsfickan belägen på Parkgatans östra sida i 
anslutning till Parkgatan 24 (Folkets Hus). Föreskriften bör gälla vardagar 
klockan 06:00 – 18:00, under övrig tid skall parkering vara upplåten för 
övriga trafikanter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2016 § 93. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att upphäva trafikföreskrift 1961-2014-382, samt 
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 17 samt 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1 276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande: 
 
På Parkgatans östra sida, i parkeringsfickan belägen utmed Parkgatan 24, får 
endast fordon avsedda för skolskjuts parkera. Föreskriften gäller vardagar 
mellan klockan 06:00-18:00. 
 
 
Beslutet bör träda i kraft den 1 september 2016. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Avdelningschef Håkan Jansson 
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TN § 86 
 
Lokal trafikföreskrift gällande parkering för rörelsehindrad vid 
Skantzöbadets parkering, inom Hallstahammars tätort          Dnr 253/16 
 
På parkering belägen vid Skantzöbadet finns två markerade parkeringsplatser 
som är avsedda för rörelsehindrade fordonsförare. Parkeringsrutorna är idag 
utmärkta (skyltade) som parkering för rörelsehindrade men de saknar lokala 
trafikföreskrifter. Tekniska förvaltningen anser att beslut bör fattas om lokal 
trafikföreskrift för upplåtelse av två parkeringsrutor för rörelsehindrade. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2016 § 94. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 17 samt 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1 276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande: 
 
På två (2) upprättade parkeringsplatser, på parkering belägen utmed 
Sörkvarnsvägen vid Skantzöbadet, får endast sådant fordon parkers, som 
används för befordran av rörelsehindrad med särskilt tillstånd parkeras. 
 
Beslutet bör träda i kraft den 1 september 2016. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Avdelningschef Håkan Jansson 
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TN § 87 
 
Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Uppsala län – för yttrande     
Dnr 252/16 
 
Kommunen har fått en remiss från Trafikverket gällande förslag till nya 
föreskrifter för väg 56, Uppsala län. Förslaget gäller hastighetsbegränsning  
mellan vägsträckorna: Västmanlands länsgräns - väg 72 Heby, väg 72 Heby - 
120 meter norr om väg 895 samt 80 meter söder om Gävleborgs länsgräns – 
Gävleborgs länsgräns. 
 
Yttrandet ska vara Trafikverket tillhanda senast den 26 september 2016. 
 
Tekniska förvaltningen meddelar att kommunen avstår från att yttra oss då det 
inte rör vårt län. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att nämnden avstår från att yttra sig över nya 
föreskrifter för väg 56, Uppsala län. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att avstå från att yttra sig över nya föreskrifter för väg 56, Uppsala län. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Avdelningschef Håkan Jansson 
         Trafikverket 
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TN § 88 
 
Omprövning av tomträttsavgälder för år 2018         Dnr 251/16 
 
Kommunen har 48 tomträttskontrakt som ska omregleras 2018. Samtliga avtal 
är 10-årsavtal. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 § 165 att följande nya 
princip ska gälla vid omprövning av tomträttsavgälden för småhus, 10-årigt 
avtal: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %, med en spärregel som innebär att 
avgiften höjs med maximalt 50 % mot nu gällande avgäld år 1 och 2, maxi-
malt 100 % mot nu gällande avgäld år 3 och full avgift år 4, samt att avgälds-
beloppet justeras till jämna hundratal kronor enligt allmänt förekommande 
avrundningsprinciper. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 § 208 att marktaxe-
ringsvärdet ska gälla det värde som finns inskrivet i Lantmäteriets Inskriv-
ningsfastighetsregister den 1 januari beslutsåret. 

 
Tre av de 48 tomträttskontrakten som ska omregleras gäller handels- och 
industritomter. För handels- och industritomter beslutade kommunfullmäktige 
den 31 oktober 2011 § 187 att dessa ska avgäldsregleras med beaktande av 
hur KPI (konsumentprisindex) utvecklats under 10 år bakåt i tiden med 
januari som basmånad. Då kommunen efter beslut av kommunfullmäktige den 
28 september 1987 § 130 medger försäljning av tidigare upplåtna tomträtter 
erbjuds tomträttshavarna att friköpa tomträtten i samband med omregleringen 
av tomträttkontrakten. 
 
I en särskild förteckning till ärendet framgår nuvarande och föreslagna nya 
avgälder.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att träffa avtal om ändring av tomträttsavgäldens 
belopp enligt en till ärendet hörande bilaga med däri angivna belopp, samt att 
föreskriva att de nya avgäldsbeloppen endast gäller under förutsättning att 
frivillig överenskommelse träffas. 
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Forts TN § 88 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att med berörda tomträttsinnehavare träffa avtal om ändring av tomträttsavgäl-
dens belopp enligt en till ärendet hörande bilaga med däri angivna belopp, 
samt 
 
att föreskriva att de nya avgäldsbeloppen endast gäller under förutsättning att 
frivillig överenskommelse träffas. 
 
 
 
 
 
________ 
Exp: Chefen för beställar- och planeringsavdelningen 
         Planassistent 
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TN § 89 
 
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster vid Svenby, Bergs 
kyrkby, Tibble och Norrby – för yttrande                 Dnr 48/16 
 
Klagomål från fastighetsägare i Svenby har inkommit till Länsstyrelsen i 
Västmanlands län då flera fastighetsägare i området har problem med 
dricksvattnet från de egna brunnarna. Länsstyrelsen initierade ett 
tillsynsärende och kommunen fick förfrågan vilket ansvar kommunen anser 
sig ha för områdena Bergs Kyrkby, Tibble, Svenby, Rallsta, Norrby, Förunda, 
Sörtorpet och Erikslund. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 30 mars § 44 att överlämna förvaltningens 
skrivelse som sitt yttrande till Länsstyrelsen. I skrivelsen anför förvaltningen 
bland annat att vassa delar av områdena Tibble, Bergs Kyrkby, Svenby och 
Norrby uppfyller definitionen av samlad bebyggelse och därmed ett större 
sammanhang. Om allmänna vattentjänster ska ordnas av kommunen behöver 
Länsstyrelsen/bygg- och miljönämnden påvisa att vatten och avlopp inte går 
att lösa enskilt i de aktuella områdena utan risker för hälsa eller miljö. 
 
Länsstyrelsen överväger att förelägga Hallstahammars kommun förse området 
Svenby, Bergs kyrkby, Tibble och Norrby med vattentjänsten dricksvatten 
genom en allmän VA-anläggning. Kommunen har möjlighet att yttra sig i 
ärendet. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 augusti 2016 bland annat att 
”Kommunen har inget att erinra angående länsstyrelsens övervägande om att 
förelägga Hallstahammars kommun att förse området Svenby, Bergs kyrkby, 
Tibble och Norrby med vattentjänsten dricksvatten. Kommunen vill förtydliga 
att vid ett sådant beslut bestämmer kommunen verksamhetsområde inom 
vilket vattentjänsten dricksvatten ska ordnas. De fastigheter som anses 
omfattas av § 6 i vattentjänstlagen kommer i så fall att ingå i 
verksamhetsområdet. Kommunen anser vid ett sådant beslut att en rimlig 
tidsplan för utbyggnad av verksamhetsområdet är fem år.” 
 
Kommunen har beviljats anstånd att få inkomma med yttrande senast den 26 
augusti 2016. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2016 § 92. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-08-24 
 

10 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Forts TN § 89 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 9 augusti 2016 som sitt 
yttrande över Länsstyrelsens kommunicering inför beslut om kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster vid Svenby, Bergs kyrkby, Tibble och 
Norrby. 
 
 
 
 
______________________ 
Exp: Länsstyrelsen Västmanlands län 
         VA-ingenjör Sara Berggren 
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TN § 90 
 
Vägledning för kommunal viltförvaltning Dnr 218-3006-16 – för yttrande              
Dnr 240/16 
 
Till kommunen har det inkommit en begäran om yttrande angående 
Länsstyrelsens vägledning för kommunal viltförvaltning. 
 
Vägledningen består av tre delar. Först ges en sammanställning av relevanta 
begrepp som rör tätortsnära viltförvaltning. Sammanställningen kan utgöra 
grund för till exempel en kommuns information om viltfrågor gentemot 
allmänheten.  Därefter ges rekommendationer för hur upplåtelseavtal på 
kommunal mark kan vara utformade. Avslutningsvis presenteras ett förslag på 
hur en policy för upplåtelse av jakt på kommunal mark kan se ut. 
 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 12 augusti 2016 bland annat att: 
”Förslaget verkar väl genomarbetat och tar upp väsentliga aspekter på 
kommunal viltförvaltning. Information om vilka som är kommunens 
skyddsjägare bör finnas på kommunens hemsida så att allmänheten enkelt kan 
komma i kontakt med dessa vid behov. Kommunens tätortnära skog och 
marker är till för det rörliga friluftslivet och för att möjligöra för 
kommuninnevånarna att ströva omkring, plocka bär eller för rekreation. Det är 
därför viktigt att skyddsjakten inte kommer i konflikt med detta intresse.” 
 
Förvaltningen anför vidare att det vore bra med en samordnad utbildning av 
skyddsjägare inom länet och påpekar att det in förslaget inte finns något om 
vilka krav som ska ställas på den som ska vara kommunal skyddsjägare. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2016 § 90. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 12 augusti 2016 till 
Länsstyrelsen som yttrande över Vägledning för kommunal viltförvaltning. 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Länsstyrelsen Västmanlands län           
        Teknisk chef 
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TN § 91 
 
Underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden       Dnr 250/16 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under 
dokument för tekniska nämndens räkning. De personer som räknas upp under de 
olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal 
eller åtaganden i nämndens ställe.  
 
Tekniska nämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
tekniska nämnden den 9 mars § 37 2016. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för tekniska nämnden tagits fram.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2016 § 95. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 9 mars § 37 2016 och med verkan fr om 1 
september 2016 anta nytt underskriftsbemyndigande för tekniska nämnden i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna 
kommunens firma om skyldigheten att till tekniska nämnden anmäla delegation i 
fattade beslut.  
 
 
 
 
___________ 
Exp: Reglementspärmen 
         Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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TN § 92 
 
Delegationsordning för tekniska nämnden       Dnr 249/16 
 
Tekniska nämnden beslutade den 9 mars 2016 § 32 om ny delegationsordning 
för tekniska nämnden. Då det finns behov av uppdatering av delegationsordning 
har förslag till en ny delegationsordning för tekniska nämnden tagits fram.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2016 § 96. 
 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 9 mars 2016 § 32 fastställa delegering 
av beslutanderätt från 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 delega-
tion, om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till tekniska nämnden. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Reglementspärmen 
         Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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TN § 93 
 
Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-08-24 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-08-24 
 
-   arbetsutskottets protokoll 2016-08-17 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden. 
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TN § 94 
 
Uppföljning av städpatrullen 2016             Dnr 258/16 
 
På sittande sammanträde väcker Jenny Landernäs (M) ett ärende enligt 
följande: ”Inför sommaren i år tillsköts pengar för att utöka antalet 
sommarjobb till ungdomar i kommunen. 
 
Det är viktigt att ungdomar får möjlighet till sommarjobb för att få inblick i 
arbetslivet, meningsfull sysselsättning samt möjlighet till referenser och 
liknande. 
 
Vi måste hela tiden utvecklas och se vad som kan göras ännu bättre nästa 
gång.  
 
Därför yrkar jag på att en uppföljning görs. Hur har sommaren varit? Vilka 
arbetsuppgifter har utförts? Vilka personer har fått sommarjobb (ej 
individnivå)? Vilket resultat har det gett? Hur har förvaltningen upplevt 
sommarjobben? Vad tycker ungdomarna? Vilka slutsatser kan dras inför nästa 
år? 
 
Uppföljningen bör delges nämnden så snart den är klar.” 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet inte avgörs på sammanträdet utan kommer 
att behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att ärendet gällande uppföljning av Städpatrullen 2016 kommer att behandlas 
vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
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TN § 95 
 
Redovisning av byggnation på Trollebo             Dnr 259/16 
 
På sittande sammanträde väcker Jenny Landernäs (M) och Lars Vilhelmsson 
(C) ett ärende enligt följande: ”De två nybyggda husen på Trollebo står inom 
kort helt färdiga. Processen kring hur detta projekt startade gick utöver det 
vanliga, givet den exeptionella flyktingsituation som rådde vintern 15/16.  
 
Nu är det dags att titta tillbaka, summera och redovisa hur det gick. Både 
ekonomiskt, byggmässigt samt processmässigt. 
 
Redovisningen bör innehålla alla kostnader, både de som fakturerats av 
byggaren, men även andra kostnader som kommunen haft. Ex hyra av d-huset 
som entreprenören använt sig av vid bygget, projektledning och så vidare. 
Detta för att få en fullständig överblick, korrekta kalkyler och också ett 
beslutsunderlag för eventuella nya byggnationer. Redovisningen bör också 
bestå av analys av processen och ev lärdomar vi kan dra av projektet. 
 
Därför yrkar vi på att nämnden får en full redovisning för alla kostnader i 
samband med byggnationen av de två husen på Trollebo. Samt utvärdering av 
processen.”  
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet inte avgörs på sammanträdet utan kommer 
att behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att ärendet gällande redovisning av byggnation på Trollebo kommer att 
behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
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