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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-11-23 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),  
 Susanne Johansson (S)  
 Stefan Pahlin (S)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 David Lindberg (L)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna: Tommy Brunnstedt (S), Kenth Rydén (KD), nämndsekreterare 

Kristin Karlsson, teknisk chef Kjell Jacobsson, registrator Elisabeth Köhler, 
arbetsledarna Andreas Blomqvist, Jimmy Robertsson, Hemio Suutari, Tomas 
Svärd, § 120, övriga deltagare se § 122. 

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Susanne Johansson (S)    
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 november  2016 klockan 15:15 
 
Underskrifter  Paragrafer  120-135 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Susanne Johansson (S)  
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 120-135 
   

Sammanträdesdatum 2016-11-23 
  
Anslaget uppsättes 2016-11-24 Anslaget nedtages 2016-12-16 
   

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

Kristin Karlsson 
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TN § 120 
 
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 § 121 
 
Information från teknisk chef              Dnr 43/16 
 

• Teknisk chef redovisar ekonomisk prognos 2016 och planeringsram 
2017-2019. 
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TN § 122 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§§ 123, 132  Avdelningschef Annica Wijk 
 
§ 131 VA-ingenjör Ulrika Rönnberg 
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TN § 123 
 
Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar fr o m den 1 januari 2017 (va-taxa)     Dnr 280/16 
 
Nu gällande va-taxa antogs av Kommunfullmäktige den 30 november 2015 § 
146. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgifts-
ändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare 
än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning 
beslutas av kommunfullmäktige.   
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet gällande VA-taxan den 28 september 
2016 § 99. Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016 § 162 att 
återremittera ärendet gällande VA-taxa för ytterligare beredning. 
 
Förändringar som är gjorda efter återremissen är att debitering av VA-
anläggningar för obebyggda tomter har tagits bort och brukningsavgifterna är 
indexuppräknade. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2016 bland annat att 
”I dagsläget täcker inte anläggningsavgifterna anläggningskostnaderna för 
vatten, spill- och dagvatten. 
 
Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska 
kostnaderna för den allmänna VA- anläggningen fördelas på de som är 
avgiftsskyldiga på ett skäligt och rättvist sätt.  Eftersom anläggningsavgifterna 
i dagsläget inte täcker kostnaderna är fördelningen inte rättvis i nuläget. Den 
ojämna fördelningen utgör en risk att andra delar inom VA måste 
nedprioriteras.  
 
Kommunen avser att införa en komplett VA-taxa, där dagvatten utgör en egen 
del, i två steg. Första steget avser att göra en höjning om 50 % av 
anläggnings-avgifter för (typhus A) och (Typhus B). Höjningen av 
anläggningsavgifterna ska implementeras i VA-taxan och börja gälla från och 
med årsskiftet 2016/2017. 
 
Steg 2 avser en andra höjning av anläggningsavgifterna i samband med 
införandet av brukningsavgifter för dagvatten årsskiftet 2017/2018 för att 
jämna ut kostnaderna så att verksamheten får egen ekonomisk bärighet. Den 
andra höjningen av anläggningskostnaderna måste först utvärderas innan en 
procent-sats fastställs. Utvärderingen påbörjas under första delen av 2017 för 
att eventuellt gälla från årsskiftet 2017/2018.” 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till ny taxa där anläggnings-
avgifter i Hallstahammar höjs med 50 %.  
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Forts TN § 123 
 
För Typhus A (normal villa) innebär det en höjning från 58 883 kronor till 
88 325 kronor. För typhus B (flerbostadshus) innebär det en höjning från 
208 905 kronor till 313 357 kronor. 
 
Brukningsavgifterna höjs med 0,9 %, detta motsvarar en höjning med 61 
kronor inklusive moms för en normalvilla.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 118. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
  
att upphäva sitt beslut den 30 november 2015 § 146 och från och med den 1 
januari 2017 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och 
avloppsanläggningar med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga, samt  
 
att debiteringen skall ske kvartalsvis. 
 
 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 124 
 
Lokal trafikföreskrift gällande tidsbegränsad högsta tillåtna hastighet 
på del av Parkgatan och Torsvägen inom Hallstahammars kommun    
Dnr   330/16 
 
Tekniska förvaltningen är av den uppfattningen att lokal trafikföreskrift om 
tidsbegränsad högsta tillåtna hastighet 30km/timme bör gälla på del av 
Parkgatan och Torsvägen inom Hallstahammars kommun. Anledningen är 
att en ny skolverksamhet har öppna i området, med elever i årskurs 6-9. 
Tidsreglerad hastighetsnedsättningen på nämnda vägavsnitt är befogat då 
eleverna måste passera Parkgatan för att komma till parkeringsplats som är 
upprättad för skolskjuts. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 120. 
 
Tekniska nämndens beslutar 
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14 samt 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1 276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande: 
 
På Parkgatan och Torsvägen, mellan en punkt 110 meter norr om 
Skolgatan/Långgatan och en punkt 190 meter söder om Lyckovägen, får 
fordon med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1 276), inte föras med en högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
Föreskriften gäller vardagar mellan klockan 06:00-18:00. 
 
Beslutet bör träda i kraft den 15 december 2016. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Chefen för beställar- och planeringsavdelningen 
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TN § 125 
 
Rivning av staketet kring Eldsbodahuset   Dnr 198/16 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde den 25 maj 2016 § 67 
ett ärende gällande rivning av staket vid Eldsbodahuset.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2016 bland annat att 
”Att ta bort staketet innebär att fundament måste grävas bort och 
markytan/gatan återställas. Det saknas idag budget för denna åtgärd. Staketet 
är ca 210 m långt och med en kostnad på ca 2000 kr/m för återställning efter 
rivning så ligger kostnaden på ca 400- 500 000 kr. Delar av staketet skärmar 
av gatan mot gräsytor. Om staketet tas bort så finns det risk att nya oönskade 
gångvägar uppstår över befintliga gräsytor vilket kan vara mindre bra och 
medför ökade kostnader att hålla dessa gräsytor i skick. Det pågår ett arbete 
och en utredning med att utveckla centrum. Förslagsvis så tas denna fråga upp 
i pågående centrumutvecklingsprojekt. I detta projekt så kan olika aspekter på 
att ha staketet kvar eller att ta bort staketet (helt eller delvis) övervägas.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 123. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att frågan gällande rivning av staketet kring Eldsbodahuset kan komma att 
behandlas i samband med centrumutvecklingsprojektet. 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Jenny Landernäs (M) 
           



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-11-23 
 

9 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
TN § 126 
 
Uppförande av flerbostadshus i Kolbäck mm     Dnr 327/16 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 november 2017 bl a att 
kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015 § 170 om att uppföra 
prefabricerade bostadshus för i första hand ensamkommande barn och ung-
domar. De två första husen är uppförda vid Trolleboområdet och granne med 
HallstaArena. 
 
Planeringen för ytterligare HVB-hus var långt framme, men så ändrades förut-
sättningarna och antalet nya ensamkommande upphörde i princip. 
Koncepteten som tagits fram bygger ju på att annan användning på ett enkelt 
sätt skall kunna tillgripas. Behoven av bostäder är stort och i 
bostadsförsörjningsprogrammet indikeras behov om 300 bostäder de 
kommande tre åren. Förutsättningarna för att bygga efter Hallstavägen i 
Kolbäck har utretts grundligt och samråd har vid flera tillfällen förts med 
närboende. I beslutet från dec 2015 nämns det att byggnaden som uppförs 
byggs flexibelt och kan över tid användas för annat ändamål om behoven av 
platser för ensamkommande över tid skulle minska. Husen vid Trollebo kan 
om behovet av HVB för ensamkommande minskar ställas om till vanliga 
bostäder. Det planerade huset i Kolbäck kommer att innehålla 2*8 lägenheter. 
Husen kan redan från början utrustas med uteplats och en fin utemiljö med 
god tillgänglighet framförallt till nedre planet. En kalkyl för uppförandet har 
tagits fram av tekniska förvaltningen. Kostnad per lägenhet uppgår till 1 090 
tkr inkl moms (exkl moms 875 tkr) eller 18,2 tkr /kvm inkl moms (exkl moms 
14,6 tkr/kvm). 
 
Kommunen har för avsikt att bygga huset i egen regi och inledningsvis även 
äga huset. Över tid är ambitionen att sälja ut bostäderna till annan hyresvärd. 
Vi har idag ingen organisation för att kunna hantera ett hyresbestånd och har 
inte heller någon ambition att bygga upp en organisation. Tanken 
inledningsvis är att teckna avtal med Hallstahem om förvaltning av i första 
hand huset i Kolbäck men om behoven av bostäder för ensamkommande barn 
o ungdomar minskar, även husen vid Trollebo. Slutlig hyresnivå för 
lägenheterna kommer att fastställas senare. Hyresnivån är beroende av bland 
annat om kalkylen antingen belastas med en nedskrivning eller att husets 
driftresultat under 4-5 år får visa underskott, eller om full kostnadstäckning 
gäller från första året. Husens livslängd torde uppgå till mer än 50. 
Avskrivningstiden enligt komponentmetoden uppgår till knappt 40 år i 
genomsnitt.  
 
Finansieringen av huset sker i investeringsplanen 2017-2019 som ingår i Av-
stämning Mål och Budget 2017-2019 som kommer att behandlas av kommun-
fullmäktige i december 2016.  
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Forts TN § 126 
 
Tekniska nämnden beslutade den 14 december 2015 § 142 att dels ställa sig 
bakom kommunstyrelsens skrivelse gällande uppförande av bostadshus för i 
första hand ensamkommande barn och ungdomar samt att i etapp ett uppföra 
två byggnader med minst 40 boendeplatser. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 124. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att upphäva sitt beslut den 14 december 2015 § 170 i tillämpliga delar 
avseende etapperna 2 och 3 för utökning av boendeplatser för 
ensamkommande barn, 
 
att godkänna att ett flerbostadshus om 16 lägenheter uppförs vid Hallstavägen 
i Kolbäck,  
 
att finansieringen om 17 500 tkr löses i investeringsplanen för år 2017-2019 
som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i december 2016, samt 
 
att delegera till tekniska nämnden att besluta om detaljutformning och övriga 
driftfrågor. 
 
 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2016-11-23 
 

11 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
TN § 127 
 
Reduktion av tomtpris under 2017 för kommunal tomt – certifierad 
passivhus enligt FEBY12              Dnr 333/16 
 
På förslag av tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige den 4 april 
2016 § 71 att under 2016 får köpare av kommunal tomt reduktion av 
tomtpriset på 50 000 kronor om köparen inkommer med intyg att byggnaden 
är certifierad passivhus enligt FEBY12 (kravspecifikation för passivhus 
framtagen med finansiering från bland annat Energimyndigheten och 
Boverket), varvid intyget ska inkomma inom två år från slutbesked. 
 
Tekniska nämnden vill nu att reduktionen av tomtpris för kommunal tomt 
gällande passivhus ska förlängas och gälla 2017. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att under 2017 får tomtköpare av kommunal tomt 
reduktion av tomtpriset på 50 000 kronor om köparen inkommer med intyg att 
byggnaden är certifierad passivhus enligt FEBY12 och att intyg ska inkomma 
inom två år från slutbesked.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att under 2017 får tomtköpare av kommunal tomt reduktion av tomtpriset på 
50 000 kronor om köparen inkommer med intyg att byggnaden är certifierad 
passivhus enligt FEBY12 (kravspecifikation för passivhus framtagen med 
finansiering från bland annat Energimyndigheten och Boverket), varvid 
intyget ska inkomma inom två år från slutbesked. 
 
 
 
________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 128 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) gällande statlig 
medfinansiering för byggande av laddstolpar för elfordon i kommunen      
Dnr 217/16 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 23 maj 2016: 
”Elektrifieringkommer att utgöra en viktig del i övergången till en 
fossiloberoende fordonsflotta. 
Centerpartiet föreslår därför att kommunen bygger upp kompletterande 
ladd-stolpar som en viktig del för en hållbar ladd-infrastruktur i hela landet. 
Elbilsförsäljning går snabbt framåt men idag är det få platser som har en 
hållbar laddinfrastruktur. Om man tittar på de försök till sammanställningar 
som gjorts finns flest ladd-stolpar i Stockholm, Västra Götaland och Jämtland. 
Övriga landet har inte kommit riktigt lika långt. 
 
Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta 
 
Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på vart laddstolpar kan 
byggas runt om i vår kommun. 
 
Att ta fram förslag på finansiering med hjälp av nuvarande möjlighet till 
delfinansiering från staten.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse bland annat att: ”De elbilar som finns 
idag laddas till största del hemma, 84 % och en liten del, 16% laddas borta 
genom så kallad destinationsladdning. Generellt så laddas bilarna där föraren 
stannar, det är inte så att föraren stannar där bilen kan laddas. En 
destinationsladdare kostar runt 25 – 50 kkr och kräver årlig service för att 
fungera ordentligt. Denna service är inget som kommunen bör tillhandahålla 
utan det bör ligga på företag eller föreningar. Om tankningen dessutom ska 
debiteras skapar det en administration som inte bör ligga på kommunen.  
 
Att ta fram förslag på var laddstolpar i kommunen är en bra idé och vi har 
idag 2 laddstolpar vid kommunhuset. För kommunens egen del kommer det 
sättas upp fler laddstolpar för kommunens fordon där vi ser att behovet finns. 
Genom att ha färdiga förslag på var offentliga laddstolpar kan sättas upp 
underlättar vi för företag och föreningar att komma igång med processen att 
sätta upp laddstolpar.  
 
Genom sin satsning Klimatklivet erbjuder Naturvårdsverket aktörer runt om i 
landet möjlighet att söka pengar för att bl.a. sätta upp laddstolpar.  
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Forts TN § 128 
 
Kommunen kan fungera som rådgivare och sprida information om att dessa 
pengar går att söka. I vår region har Mälarenergi sökt pengar för att förbättra 
infrastrukturen för elbilar med laddstolpar på strategiska ställen och är en 
drivande aktören i detta arbete. Kommunen kan ha en katalysatorroll samt 
underlätta arbetet med infrastrukturen för elfordon bl.a. genom att 
tillhandahålla mark genom hyresavtal.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 125. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen om statlig medfinansiering gällande byggande av laddstolpar för 
elfordon i Hallstahammars kommun dels avslås avseende förslag på 
finansiering, dels bifallas gällande förslag på var laddstolpar kan byggas i 
Hallstahammars kommun, enligt tekniska förvaltningens skrivelse. 
 
 
 
 
______________________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 129 
 
Svar på motion av Marianne Avelin (C) gällande iordningställande av en  
aktivitetspark och Hälsans stig i Kolbäck      Dnr 138/16 
 
Marianne Avelin (C) anför i motion den 18 februari 2016:”Medellivslängden i 
vårt land ökar och vi ser på statistiken att i vår kommun blir vi fler som 
passerar både 70-80-90-årsstrecket.  
Det är viktigt att vi håller oss friska så länge som möjligt.  Att den multisjuka 
delen av vårt liv blir kort. Ett sätt att leva ett friskt liv på gamla dar är 
aktiviteter och på Hjärtpunkten i Kolbäck är det någon form av träff varje dag. 
Det finns möjlighet att styrketräna på egen hand, det finns cirkelträning, 
studiecirklar och caféverksamhet. 
Hjärtpunkten är en mycket värdefull plats för dom äldre 
Men det är ingenting som är så bra att det inte går att göra det bättre. 
En aktivitetspark utanför Hjärtpunkten och en Hälsans stig vore önskvärt även 
i Kolbäck. 
Det kommer en hel del nyinflyttade till vår kommun som behöver enklare 
jobb för att komma in i samhället eller många som har gått arbetslösa länge.  
Nog finns det arbetskraft. 
 
Centerpartiet yrkar 
Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att iordningsställa en aktivitetspark 
och en Hälsans stig i Kolbäck.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse bland annat att ” Hälsans stig är ett 
varumärkesskyddat koncept från Riksförbundet Hjärt Lung där man kan 
anmäla intresse för att starta en Hälsans stig. Målet med Hälsans Stig är att få 
fler personer att motionera mera genom att promenera. Hälsans Stig ska vara 
en trygg och säker promenadväg nära bostadsområden, arbetsplatser och där 
det är stimulerande att promenera. Det ska vara enkelt att utnyttja stigen. 
Hälsans Stig består av en slinga, rekommenderad längd 3-6 kilometer. För att 
underlätta orienteringen bör det på strategiska platser utmed stigen finnas 
informations-tavlor (storkartor). Hälsans Stig ska vara separerad från trafik 
och det får inte finnas några trappor på slingan. Undvik kraftiga backar, 
sidolutningar och andra hinder som gör det svårt att ta sig fram. Underlaget på 
Hälsans Stig bör vara asfalt eller hårt grus. Kommunen ansvarar för underhåll 
och skötsel av Hälsans Stig samt dess skyltar. I motionen finns inget skrivet 
om vad man tänker sig ska ingå i aktivitetsparken men där skulle man kunna 
tänka sig ett ute gym liknande det som finns vid Hälsans stig i Hallstahammar. 
Placeringen av aktivitetsparken bör ligga i anslutning till Hälsans stig så att 
man kan nyttja både stigen och aktivitetsparken när man genomför motionerar 
och promenerar längs slingan. En lämplig placering av aktivitetsparken kan 
vara i anslutning till Vallmobadet eftersom det redan idag finns andra 
motionsaktiviteter där som boule, bad etc. Kommunen äger också mark där 
som aktivitetsparken skulle kunna anläggas på. 
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Forts AU § 129 
 
Kostnaden för projektering av en Hälsans stig i Kolbäck bedöms vara ca 
100 000 kronor. Anläggande av stig och aktivitetspark (utegym) bedöms kosta 
ca 400 000-600 000 kronor. I nuvarande budget för 2017 finns inga pengar 
avsatta för anläggandet.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 126. 
 
David Lindberg (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Sedan propositionsordningen godkänns beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och med avslag till David Lindbergs (L) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att motionen gällande iordningställande av en aktivitetspark och Hälsans 
stig i Kolbäck ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i 
tekniska förvaltningens skrivelse den 3 augusti 2016. 
 
David Lindberg (L) och Lars Wilhelmsson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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TN § 130 
 
 
Sammanträdesdagar för arbetsutskottet och tekniska nämnden 2017 
Dnr 320/16 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 127. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden under 2017 
 
24/1 (tis), 20/2, 6/3, 27/3, 2/5 (tis), 22/5, 19/6, 21/8, 25/9, 23/10, 20/11 och 
11/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 14.00, förutom den 19 juni då sammanträdet 
börjar 09:00. 
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TN § 131 
 
Saneringsplan för år 2017 för VA-ledningar inom Hallstahammars  
kommun       Dnr 335/16 
 
En saneringsplan är en långsiktig åtgärdsplan där mängden dagvatten till 
spillvatten ska reduceras, för att minska de negativa miljöeffekter som 
bräddningar medför. Vid de hittills genomförda undersökningarna har 
framkommit att det behövs en hel del åtgärder i kommunens ledningsnät för 
att funktionen skall bli tillfredsställande. För att veta att vi ska göra rätt 
åtgärder behövs en hel del kompletterande undersökningar. Därför är 
ambitionen att för varje år framöver ta fram en åtgärdsplan och en lista på de 
utredningar som planeras utföras under samma år. På detta sätt fortsätter 
sedan arbetet tills Hallstahammars kommun får ett ledningssystem med 
tillfredsställande funktion. Det innebär att nya åtgärder och förslag till 
utredningar redovisas i sanerings-planen som årligen kommer att uppdateras 
och lämnas över till Länsstyrelsen senast 1 december varje år. 
 
Tekniska förvaltningen har den 22 november 2016 upprättat ett förslag till 
saneringsplan för år 2017 för VA-ledningar i Hallstahammars kommun.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att Saneringsplanen för 2017 för VA-ledningar ska 
godkännas i enlighet med en tillhörande bilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att godkänna saneringsplan för år 2017 för VA-ledningar inom 
Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Chefen för beställar- och planeringsavdelningen 
         VA-ingenjör 
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TN § 132 
 
Uppföljning av städpatrullen 2016             Dnr 258/16 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde den 24 augusti 2016 § 
94 ärendet gällande uppföljning av städpatrullen 2016. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 oktober 2016 bland annat att de 
som har fått sommarjobb är ungdomar födda år 1999 och 2000. Till 
sommaren 2016 fanns det 64 platser och det var 126 sökande. Av dem 
saknade 12 stycken de fyra sista siffrorna i personnumret vilket gör att de inte 
får arbeta. Åtta stycken hade fel ålder och en var inte skriven i kommunen. 12 
ungdomar tackade nej till erbjudet arbete och 29 ungdomar erbjöds inte 
arbete. För att ge så många som möjligt chansen att jobba har de som jobbade 
förra sommaren placerats på reservlista. Två arbetsledare anställdes, en för 
varje grupp.  
 
Städpatrullens främsta arbetsuppgifter är att hålla snyggt i kommunens parker 
och lekplatser genom att rensa ogräs och plocka skräp. Ungdomarna har 
jobbat med att städa centrumytorna i både Hallstahammar och Kolbäck och 
lekplatserna har snyggats till. Ungdomarna har också varit på flera skolor och 
för-skolor där de har rensat och klippt häckar.  

 
Förvaltningen anser att det är svårt att veta vad ungdomarna tycker om 
sommarjobbet så här i efterhand. Förvaltningen upplever inte att det har varit 
några bekymmer eller klagomål på något sätt som har kommit dem till känna.  

 
En slutsats inför nästa år är att rekryteringen måste starta tidigare, då den i år 
blev väldigt tungrodd. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 109. 
Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 111 att bordlägga 
ärendet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ärendet gällande uppföljning av städpatrullen 2016 ska anses besvarad med 
hänvisning till tekniska förvaltningens skrivelse den 5 oktober 2016. 
 
 
____________ 
Exp: Avdelningschef drift produktion 
         Jenny Landernäs (M) 
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TN § 133 
 
Belysning utmed Energigatan             Dnr 336/16 
 
David Lindberg (L) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
belysning utmed Energigatan. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ärendet gällande belysning utmed Energigatan ska behandlas vid ett senare 
tillfälle. 
 
 
 
 
____________ 
Exp: Chefen för beställar- och planeringsavdelningen 
       Teknisk chef 
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TN § 134 
 
Utvärdering av förvaltningens tidsåtgång för projekt       Dnr 337/16 
 
David Lindberg (L) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
utvärdering av förvaltningens tidsåtgång för projekt. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ärendet gällande utvärdering av förvaltningens tidsåtgång för projekt ska 
behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
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TN § 135 
 
Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-11-23 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-11-23 
 
-   arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden. 
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