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TNAU § 82

2017-11-22

Dnr 164/2016-041

Ekonomisk prognos 2017
Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling.
Prognosen för driftresultat 2017 redovisar en avvikelse om cirka 10 mnkr.
Avvikelsen beror på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter.
Beroende på hur många fastigheter som säljs under året kan årsavvikelsen
förändras.
Prognosen för investeringsresultatet 2017 visar en avvikelse om
cirka 19,5 mnkr. Prognosen avseende fiber är i dagsläget osäker.
Projektet utbyggnad av ledningsnät i området Hällarna visar ett överskott
om 6 mnkr samtidigt som projektet överföringsledningar Hällarna-Arboga
beräknas överskrida budget med 6 mnkr. Avvikelsen föreslås hanteras
inom ram.
Fortsatt utbyggnad av kommunalt VA samt delar av projektet
stabilitetshöjande åtgärder etapp 2 och 9 beräknas bli årsöverskridande.
Avseende den avgiftsfinansierade delen beräknas projekten ny
råvattenledning samt VA-arbeten Östra Österled överskrida budget med
cirka 3 mnkr. Avvikelsen föreslås hanteras inom ram.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
1. Redovisad driftprognos godkänns.
2. Redovisad investeringsprognos godkänns.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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TNAU § 83
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Dnr 221/2017-007

Tekniska nämndens svar på frågor inför möte med
kommunens förtroendevalda revisorer 2017
Enligt kommunallagen ska all verksamhet granskas årligen.
God revisionssed anger vad som bör ingå som övergripande
frågeställningar i en grundläggande granskning. Enligt god revisionssed
förväntas nämnder och styrelse ha: ”tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styrsignaler till
verksamheten, gjort en egen riskanalys, uppföljning å rapportering av
verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid avvikelser,
ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning å rapportering, ett
systematiskt arbete med sin interna kontroll samt tydliga beslutsunderlag
och protokoll.
Kommunens förtroendevalda revisorer har kallat tekniska nämndens
presidium och teknisk chef till möte den 13 december 2017. Inför mötet
vill revisorerna ha skriftliga svar på i förväg utsända frågor. Svaren ska
vara behandlade av tekniska nämnden. Frågorna avser målstyrning och
uppföljning, ekonomisk styrning och uppföljning, intern kontroll,
framtida utmaningar samt vattennivåer i kommunen och besvaras i
skrivelse daterad 2017-10-16.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Upprättad skrivelse daterad 2017-10-16 antas som tekniska nämndens svar
på frågor inför möte med kommunens förtroendevalda revisorer 2017.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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TNAU § 84

2017-11-22

Dnr 99/2016-101

Servicelöften inom tekniska nämndens
verksamhetsområde
Anders Röhfors (M) och Mats Öhgren (M) lämnade in en motion om
service-/tjänstegarantier till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
november 2013, § 137. Motionen har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som inhämtat förvaltningarnas synpunkter.
Därefter beslutade kommunfullmäktige vid sammanträde den 27 oktober
2016 § 157, att ge kommunens nämnder i uppdrag att ta fram service- och
tjänstegarantier som kan erbjudas inom respektive verksamhetsområde.
Garantierna ska stödja kommunens mål och vision.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2017 beslutat om
kommunövergripande servicelöften i Arboga kommun. De övergripande
servicelöftena gäller alla nämnder. Nämnderna ska också ta fram
servicelöften som kan erbjudas inom respektive nämnds
verksamhetsområde.
För att servicelöftena ska vara konkreta och lätta att förstå har en mall
arbetats fram. Mallen utgår från SKL:s skrift, Att utveckla tjänstegarantier,
Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet, Nr 7.
Gemensamt för servicelöftena är att de stödjer kommunens mål och vision
och att de är utformade för att locka fram bästa möjliga service.
Löftet ska inte vara en omskrivning av de lagar som finns utan ett
förtydligande av kommunens riktlinjer och tillämpningar. De
servicelöften vi erbjuder är med andra ord utöver gällande lagstiftning.
Förslag till servicelöften inom tekniska nämndens verksamhetsområde
Vi lovar att
•

Vid ett oplanerat avbrott i kommunens vattenleveranser ska du som
kund/abonnent ha tillgång till vatten inom sex timmar efter att vi fått
kännedom om händelsen inom det område där kommunen ansvarar
för vatten och avlopp.

•

Vi åtgärdar fel som innebär säkerhetsrisker på kommunens lekplatser
inom en arbetsdag efter att vi fått kännedom om felet.

•

Det erbjuds två maträtter och salladsbuffé till lunch varav en maträtt är
vegetarisk alla skoldagar i grundskolan och gymnasium.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2017-11-22

•

Det erbjuds frukost, lunch och mellanmål varje vardag i kommunens
förskolor och fritidshem.

•

Det erbjuds frukt varje vardag i kommunens förskolor.

•

Du får planbesked senast 10 veckor efter att en komplett ansökan är
inlämnad.

•

Handlägga remisser om markupplåtelse (tillfällig upplåtelse av allmän
plats) från polisen inom fem arbetsdagar.

Servicelöften som erbjuds inom nämndens verksamhetsområde följs upp
och redovisas i verksamhetsberättelsen för del- och helår.
Servicelöftena läggs in i planeringen i verksamhetssystemet för
kommunens målstyrning Stratsys. På så vis blir de en del av kommunens
årshjul och styrmodell för planering, genomförande och uppföljning. För
en bredare analys av kvaliteten utifrån löftena används mätningar i olika
kund- och brukarundersökningar, medborgarundersökningen samt
synpunktsredovisningen.
Servicelöftena föreslås gälla från 1 januari 2018 och tillsvidare.
För att servicelöftena ska bli aktiva verktyg för ökad kvalitet i kommunens
verksamheter kan nämnderna när så bedöms aktuellt, besluta om nya och
ändrade servicelöften.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Servicelöften inom tekniska nämndens verksamhetsområde antas.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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TNAU § 85

2017-11-22

Dnr 226/2016-008

Uppföljning av tekniska nämndens plan för
intern kontroll 2017
Tekniska förvaltningen ska enligt reglemente för intern kontroll, antagen
av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, § 81, rapportera uppföljning
av intern kontroll till nämnden.
Tekniska förvaltningen har under året arbetat med intern kontroll utifrån
intern kontrollplan år 2017 antagen av tekniska nämnden den 7 december
2016, § 134. Totalt har åtta moment kontrollerats.
Samtliga kontroller har återrapporterats med godkänt resultat. Den
interna kontrollplanen för år 2017 har följts och inga betydande avvikelser
har noterats.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Redovisad uppföljning av plan för intern kontroll 2017 tekniska nämnden
godkänns.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 227/2017-008

Tekniska nämndens plan för intern kontroll 2018
Kommunallagen, 6 kap 7 §, anger att kommunens nämnder ansvarar för
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Tekniska nämnden ska enligt reglemente
för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006,
§ 81, anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Intern kontroll syftar till att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att den finansiella
rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig samt att
tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer efterlevs.
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan för
år 2018. Planen skrivs och följs upp i kommunens styr- och
ledningssystem, Stratsys. Kommunstyrelsen har också beslutat om tre
kommungemensamma processer som ska ingå i planen för nämndernas
interna kontroll 2018; arvoden, delegering, offentlighetsprincipen samt
lönehantering.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Tekniska nämndens plan för intern kontroll 2018 fastställs

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 241/2017-511

Upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik
med tung lastbil på Herrängsvägen
Lokal trafikföreskrift 1984 2014:00068 handlar om förbud mot trafik med
tung lastbil efter Herrängsvägen. Förbudet gäller inte fordon med tillstånd
som renhållningsfordon, väghållningsfordon, varuleveranser till- och från
fastigheterna samt räddningstjänstfordon.
LTF 1984 2014:00068 är svårövervakad och onödig, samt att föreskriften
redan medger ett flertal anledningar till trafik med tung lastbil.
LTF 1984 2014:00056 som handlar om förbud att parkera fordon med en
totalvikt över 3,5 ton bör dock finnas kvar. Parkeringsövervakningen
ligger också inom ramen för kommunens övervakning.
Tekniska nämnden fullgör trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder
för vissa trafikfrågor och har därför inrättat en trafiknämnd. Tekniska
nämndens presidium, tillika arbetsutskott utgör trafiknämnd.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Teknisk chef får delegation att meddela upphävande av lokal
trafikföreskrift 1984 2014:00068 efter Herrängsvägen.

Skickas till:
Trafiksäkerhetsrådet för kännedom
Tekniska nämnden för kännedom
Projekt- och gatuavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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TNAU § 88

2017-11-22

Dnr 240/2017-511

Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Pumpgatan
Tekniska förvaltningen föreslår en ny särskild trafikregel om
parkeringsförbud på Pumpgatan. Parkeringsförbudet ska gälla efter
gatans bägge sidor.
Efter Bensingatan är det inte förbjudet att parkera och det finns för
närvarande inte heller några iakttagelser att parkeringar är ett problem
där. Bensingatan innehåller även en mängd infarter, den är något smal
delvis samt att den har ett par svaga kurvor vilket inte inbjuder till att
parkera där. Skulle det ändå visa sig att parkeringsproblemen flyttas från
Pumpgatan till Bensingatan kommer ett förbud att övervägas även där.
Åtgärden för Pumpgatan genomförs framförallt för att förhindra längre
uppställningar av tyngre fordon som dels kan medföra skador på vägytor,
men som även begränsar framkomligheten för övrig trafik i området.
Idag finns redan ett parkeringsförbud i området som gäller Oljevägens
hela sträckning på dess bägge sidor.
Tekniska nämnden fullgör trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder
för vissa trafikfrågor och har därför inrättat en trafiknämnd. Tekniska
nämndens presidium, tillika arbetsutskott utgör trafiknämnd.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Teknisk chef får delegation att upprätta och meddela lokal trafikföreskrift
om parkeringsförbud på Pumpgatan.

Skickas till:
Trafiksäkerhetsrådet för kännedom
Tekniska nämnden för kännedom
Projekt- och gatuavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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TNAU § 89
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Dnr 201/2017-101

Svar på medborgarförslag om konstverk i rondellen
vid ÖoB, E20
Ett medborgarförslag inkom den 26 september 2017 om att placera ett
konstverk i rondellen vid ÖoB, E20/väg 572. Medborgarförslaget har
överlämnats till tekniska nämnden för beslut.
Förslagsställaren anser att det skulle bli ett fint och trevligt inslag i
området om ett konstverk ställdes i rondellen vid ÖoB, E20/väg 572. Som
ett bra exempel nämns Köping som enligt förslagsställaren lyckats bra
med att fylla sina ”tomma” rondeller.
Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar att arbetsutskottet föreslår tekniska
nämnden besluta att medborgarförslaget anses besvarat med att
cirkulationsplatsen förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun inte har
eget mandat att genomföra några åtgärder efter vare sig vägarna, eller i
cirkulationsplatsen samt att frågan inte vidarebefordras till Trafikverket.
Ola Eriksson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden
besluta att kommunen, tekniska förvaltningen tar kontakt med
Trafikverket för att få tillstånd att placera ett konstverk i rondellen.
Ekonomiska resurser föreslås tas från Bergmansfonden som idag
finansierar planteringar i stadskärnan.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden besluta att medborgarförslaget
besvaras med att cirkulationsplatsen förvaltas av Trafikverket och Arboga
kommun inte har eget mandat att genomföra några åtgärder efter vare sig
vägarna, eller i cirkulationsplatsen samt att frågan inte vidarebefordras till
Trafikverket.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Cirkulationsplatsen vid ÖoB, efter vägarna E20 och väg 572, förvaltas av
Trafikverket och Arboga kommun har inget mandat att genomföra några
åtgärder efter vare sig vägarna, eller i cirkulationsplatsen samt att frågan
inte vidarebefordras till Trafikverket.
Ola Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Skickas till:
Förslagsställaren, Tekniska nämnden, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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TNAU § 90

2017-11-22

Dnr 144/2017-101

Svar på medborgarförslag om övergångställe vid
korsningen Fellingsbrovägen/Sofiedalsgatan
Ett medborgarförslag inkom den 29 juni 2017 om ett övergångsställe vid
korsningen Fellingsbrovägen/Sofiedalsgatan. Medborgarförslaget har
överlämnats till tekniska nämnden för beslut.
Förslagsställaren anser att ett övergångsställe skulle vara lämpligt då
många går över vägen för att komma till spåret, lekplatser och
bostadsområden. Det skulle också spara tid och energi.
Fellingsbrovägen, väg 574, förvaltas av Trafikverket. Arboga kommun har
inget eget mandat att genomföra några åtgärder på väg 574.
Det bedöms inte heller lämpligt att placera ett övergångsställe i
korsningen då det inte finns ett anslutande gång- och cykelvägnät till
korsningen. Passager finns i ett utbyggt gång- och cykelvägnät väster och
öster om korsningen Fellingsbrovägen/Sofiedalsgatan.
Ola Eriksson (S) yrkar på återremiss av medborgarförslaget för att
ytterligare utreda trafiksituationen och kunna att placera ett
övergångsställe i korsningen även om det inte finns ett anslutande gångoch cykelvägnät.
Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar avslag på Ola Erikssons (S) yrkande om
återremiss och yrkar istället att arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden
besluta att medborgarförslaget anses besvarat med att Fellingsbrovägen,
väg 574, förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun har inget mandat
att genomföra några åtgärder på väg 574 samt att frågan inte
vidarebefordras till Trafikverket.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer yrkande om att föreslå tekniska nämnden anse
medborgarförslaget besvarat under proposition och finner att
arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att medborgarförslaget
anses besvarat med att Fellingsbrovägen, väg 574, förvaltas av
Trafikverket och Arboga kommun har inget mandat att genomföra några
åtgärder på väg 574 samt att frågan inte vidarebefordras till Trafikverket.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Medborgarförslaget anses besvarat med att Fellingsbrovägen, väg 574,
förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun har inget mandat att
genomföra några åtgärder på väg 574 samt att frågan inte vidarebefordras
till Trafikverket.
Ola Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 91

2017-11-22

Dnr 88/2012-250

Lägesrapport avseende arbeten med stabilitetshöjande
åtgärder längs med Arbogaån etapp 2 och 9
Arbetet med stabilitetshöjande åtgärder av kajen och åkanten, etapp 2 och
9 påbörjades i april 2017. Större delen av markytan på norra sidan av ån
mellan Herrgårdsbron och nya bryggan berörs av åtgärderna.
På grund av höga vattennivåer under hösten har inte gjutningar kunnat
utföras enligt tidsplanen. Konstruktionsdelarna i projektet bedöms ändå
vara klara till årsskiftet med tidsplanen är beroende av väderleken.
Planteringar och asfaltering planeras utföras våren 2018.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Lägesrapport avseende arbeten med stabilitetshöjande åtgärder längs med
Arbogaån etapp 2 och 9 godkänns.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 92

2017-11-22

Dnr 274/2014-422

Slutredovisning avseende projektet stabilitetshöjande
åtgärder Grindberga
Under åren 2012 och 2013 inträffade två skred utmed Arbogaåns södra
sida vid Grindberga mitt emot Villagatsbadet på fastigheterna Strömsnäs
1:1 och Grindberga 1:1. Skredet visade sig efter kontroll vara omfattande i
både mängd och yta. En utredning påbörjades som senare visade att
slänten i aktuellt området var instabil.
Under våren och sommaren 2014 genomfördes en utredning och
projektering för de åtgärder som utgör underlaget till bygghandlingen för
projektet.
Risken för nya skred i området bedömdes som stor och efter samråd med
Länsstyrelsen i Västmanland påbörjades utförande av stabilitetshöjande
åtgärder på platsen i oktober 2014. Åtgärderna omfattade stabiliserande
åtgärder genom avschaktning för att avlasta slänten mot ån och förebygga
mot nya skred.
Därefter har ett erosionsskydd lagts ut i slänten längs den avlastade ytan.
Avschaktad mängd massor uppgår till 3 800 kbm, och kompletterande
erosionsskydds mängd till totalt 1 800 kbm.
I juni 2015 färdigställdes och slutbesiktades utförandets delar.
Det kan i efterhand konstateras att projektet gått bra trots de relativt
komplicerade delmoment som projektet innefattat.
Efter åtgärdernas utförande har en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet utarbetats i samråd med Länsstyrelsen. Ansökan lämnades in
till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt i februari 2016.
Mark och miljödomstolen, Nacka tingsrätt (Mål nr M 973-16) meddelade i
dom den 14 december 2016 tillstånd enligt miljöbalken att utföra
stabilitetshöjande åtgärder längs Arbogaån på fastigheterna Grindberga
1:1, Grindberga 1:2 och Strömnäs 1:1 i Arboga kommun.
I enlighet med domen kommer tekniska förvaltningen under 2018 utföra
landskapsvård för att främja återkolonisation av vegetation i området.
Efter platsbesök tillsammans med Länsstyrelsen har åtgärden fastställts
till att ett tunt jordlager strös på erosionsskyddet från översta del av
släntkrön ned till minst högvattennivå.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

2017-11-22

Projektets budget uppgick till 2 705 000 kr och har överskridits med
136 731 kr.
Avvikelsen beror på ändringar i projekteringsläget avseende beräkningar
och justeringar av släntlutning samt del av erosionsskyddets utformning
och utbredning. Avvikelsen om 136 731 kr har omfördelats inom 2015 års
investeringsram.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Godkänna slutredovisningen avseende projektet stabilitetshöjande
åtgärder Grindberga.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 93

2017-11-22

Dnr 238/2017-246

Namnsättning av kvarter inom Åbrinken etapp 2
Detaljplan över området är framtaget för antagande och området ska
exploateras och fastighetbildas. Enligt det planprogram som finns
framlagt är det planerat ytterligare en etapp i området.
Det framtagna namnförslaget knyter an, liksom de norra kvarteren i
området, till vattendrag.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Kvarteret inom detaljplanen för Åbrinken etapp 2, Strömsnäs 1:2, får
namnet Vattenspegeln.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 94

2017-11-22

Dnr 246/2016-422

Information om vattenmyndighetens sammanställning av
åtgärder för nedre Arbogaåns avrinningsområde
Vattenförvaltning i Sverige bedrivs enligt EU:s ramdirektiv för vatten, i
vattenförvaltningsförordningen. Direktivet vilar på två grundpelare: att
värna ett naturligt växt- och djurliv i vatten och att säkerställa tillgången
på rent vatten för dricksvattenproduktion.
Arbetet med vattenförvaltning i Sverige samordnas av
Vattenmyndigheterna som är fem länsstyrelser utsedda av regeringen i
var sitt vattendistrikt. Vattenmyndigheternas arbete leder fram till tre
beslutsdokument; förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram. Respektive vattenmyndighet ska förvalta kvaliteten på
vattenmiljön inom vattendistriktet. Det innebär bland annat att revidera
förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vattendistriktet.
Arboga tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt där länsstyrelsen i
Västmanland är vattenmyndighet.
Nu har vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt publicerat
underlagen till åtgärdsprogrammet för 2016-2021 på webben. I
dokumenten beskrivs miljötillståndet i ytvatten och grundvatten för 50
avrinningsområden, eller så kallade åtgärdsområden, i distriktet.
I underlagen beskrivs också förbättringsbehov, påverkanskällor, förslag
på åtgärder och vilken kommun eller myndighet som har ansvaret för
dessa. Arboga kommun berörs av åtgärdsbilagorna för nedre Arbogaån
och Hjälmaren.
Sammanställning av åtgärdsområden och åtgärdsbilagor finns i sin helhet
på Vattenmyndigheternas webbsida;
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/norraostersjon/Sidor/Sammanstallning-av-underlag-till-atgardsprogram-.aspx
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tackar för informationen om vattenmyndighetens sammanställning av
åtgärder för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 95

2017-11-22

Dnr 223/2015-344

Slutredovisning avseende projekt Östra Brattberget
Området Östra Brattberget var fram till 2016 utanför den allmänna VAanläggningens verksamhetsområde. Västra Mälardalens Myndighetsförbund
gjorde en inventering av de enskilda avloppsanläggningarna i området och
bedömde att några skulle få förbud att använda sina anläggningar. Området
Östra Brattberget låg i direkt anslutning till befintligt VA-verksamhetsområdet
och därför fattades beslut om att utöka verksamhetsområdet. Det innebar att
de fastigheter som finns i området ska ingå i det kommunala
verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen.
Under 2015 påbörjades en förstudie och projektering för utbyggnad av en
allmän VA-anläggning i Östra Brattberget.
Projektet genomfördes i egen regi och beställning av genomförande till
driftavdelningen gjordes under 2016. När arbetet påbörjades visade det
sig att den geotekniska undersökningen inte var helt tillfredställande. Där
undersökningen visade på sten och block fanns berg som krävde
sprängning i större omfattning än planerat med ökade kostnader som
följd.
Arbetet slutfördes i december 2016. Efter färdigställande kan det
konstateras att områdets fastigheter har fått en förhöjd status och miljön i
området har förbättrats. Utbyggnaden medför också en infrastruktur som
möjliggör en utveckling av området.
Kalkylen för projektet var på 3 500 000 kronor exklusive pumpstation som
tillkom med en kostnad av 533 000 kronor. Total budget 4 033 000 kronor.
Utgifterna för utredning, projektering och byggande av ledningarna
uppgick till 5 004 992 kronor.
De totala utgifterna för projektet blev högre än beräknat.
Markförhållanden som t.ex. berg var svårt att förutse eftersom den
geotekniska undersökningen visade att det med stor sannolikhet inte
skulle förekomma berg.
Avvikelsen har hanterats inom investeringsramen 2016.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Godkänna slutredovisningen avseende projekt Östra Brattberget.
Skickas till:, Tekniska nämnden, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 96

2017-11-22

Dnr 147/2016-214

Information om detaljplan för Åbrinken etapp 2
Detaljplan för Åbrinken, etapp 2 (del av Strömsnäs 1:1 och 1:2) har varit
utställd på granskning under tiden 30 oktober - 20 november 2017.
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Åbrinken och
möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende samt bostäder.
Planområdet är beläget strax sydväst om Arboga stadskärna, söder om
Arbogaån. Detaljplanen är en del av ett större område där exploatering
planeras. Planområdet omfattar etapp två av fyra och består
huvudsakligen av obebyggd åkermark, samt en del diken.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tackar för informationen om detaljplan för Åbrinken etapp 2.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 97

2017-11-22

Dnr 175/2013-214

Information om detaljplan för Marknaden 1 och 3
Detaljplan för Marknaden 1 och 3 har varit utställd på granskning under
tiden 31 oktober - 21 november 2017.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålet förskola, bostäder
och verksamheter. Inom detaljplanen kommer det möjliggöras för ca 50
bostäder samt en förskola med 10 avdelningar.
Planområdet är beläget söder om länsväg 572. Med en flexibel och
mångfunktionell användning av fastigheten möjliggör det för en bred och
långsiktig utveckling platsen.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tackar för informationen om detaljplan för Marknaden 1 och 3.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 98

2017-11-22

Dnr 152/2017-214

Information om detaljplan för del av Prästgärdet 2:1
Detaljplan för del av Prästgärdet 2:1, Bondegatan har varit utställd på
granskning 1 november- 22 november 2017.
Syftet med detaljplanen är att ytterligare utveckla området vid Kakuberget
och möjliggöra för en fortsatt etablering av bostäder i centrumnära lägen.
Planområdet är beläget strax norr om Arbogas järnvägsstation.
Planområdet har ett centralt läge med närhet till ett stort antal
samhällsfunktioner vilket gör området attraktivt för bostadsbebyggelse.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tackar för informationen om detaljplan för del av Prästgärdet 2:1.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 99

2017-11-22

Dnr 223/2017-214

Planuppdrag avseende ändring av detaljplan för
fastigheten Gripen 1
Sveavalvet 4 AB har den 25 oktober inkommit med en ansökan om ett
planbesked för Gripen 1. Fastigheten ligger östra Arboga och
Överskottsbolaget (ÖoB) bedriver idag sin verksamhet där. Gällande
detaljplan EII-6/1985 (laga kraft 1985) för området medger handel.
I nuvarande detaljplan möjliggörs inte livsmedelsförsäljning, vilket
Sveavalvet 4 AB som är ägare av fastigheten önskar möjliggöra.
Planbesked, med tillhörande tidplan och upplägg av planarbetet, enligt
5 kap. 1-5 § PBL kommuniceras med ägare av fastigheten Gripen 1 efter
beslut om uppdrag. Ärendet inordnas därefter i planavdelningens
planlista. Planavtal upprättas som innefattar överenskommelse om
planavgift enligt gällande taxa samt de olika parternas förpliktelse.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna planavtal samt påbörja
detaljplanearbetet för fastigheten Gripen 1.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 100

2017-11-22

Dnr 23/2016-101

Svar på återremiss av medborgarförslag om staket runt
Bergmansparken
Marina Kajstrand har till kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 november 2015, § 174, inkommit med ett medborgarförslag om att
sätta upp staket runt hela Carl Bergmans park. Tekniska nämnden
behandlade ärendet vid sammanträde den 8 juni 2016, § 63. Tekniska
nämnden beslutade föreslå att anse medborgarförslaget besvarat med att
befintligt staket och grindar kommer att ses över samt att utformning och
inramning av parken inarbetas i framtida projekt för Carl Bergmans park.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde den
13 september 2016, § 119 och beslutade att återremittera
medborgarförslaget till tekniska nämnden för att utreda möjligheterna att
sätta upp staket längs Ångbåtsgatan mellan parken och husbilarna.
Carl Bergmans park berörs av en detaljplan från 1967 där platsen är avsedd
som park. Parken avskiljs i norr från Stureleden genom befintligt staket.
Den västra delen av parken avskiljs med ett staket mot angränsande gångoch cykelväg. Motiven till att parken avgränsats där handlar om
trafikmängden på Stureleden och siktförhållandena för cyklister på gångoch cykelvägen. Genom parken löper en gång- och cykelväg.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras med att det inte bedöms aktuellt att sätta
upp staket runt hela Carl Bergmans park. Ett helhetsgrepp kring
utformning och säkerhet inarbetas vid eventuella framtida projekt i
parken samt angränsande område.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 101

2017-11-22

Dnr 239/2017-259

Arboga kommuns strategiska markinnehav
Teknisk chef informerar om Arboga kommuns strategiska markinnehav
och behovet av att arbeta med frågan.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att föra dialog om strategiskt
markförvärv i Götlunda.

Skickas till:
Tekniska förvaltningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

TNAU § 102

2017-11-22

Dnr 222/2017-008

Riktlinjer för markanvisning
Regeringen har antagit en lag (SFS nr: 2014:899) om riktlinjer för
kommunala markanvisningar.
Markanvisning avses i lagen som en överenskommelse mellan en
kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt
att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av markområde för
bebyggande. Lagstiftningen har tillkommit i syfte att öka transparensen i
marktilldelningsprocessen.
Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en
kommun anta riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska innehålla:
•

Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser
av markområden för bebyggande.

•

Handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisningar.

•

Principer för markprissättning.

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att
anta sådana riktlinjer.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för
markanvisningar.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 25

