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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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TN § 109
TNAU § 81

Dnr 164/2016-041

Tekniska nämndens mål och budget 2017
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2011, § 105, är nämndens
sammanträde offentligt i den del som gäller tekniska nämndens mål och
budget för år 2017. Annonsering om offentligt sammanträde har
samordnats med kommunens andra nämnder. Fem åhörare är
närvarande.
I Arboga kommun tillämpas målstyrning. Under år 2015 gjordes en
översyn av styrmodellen för att tydliggöra den röda tråden i modellen.
Nämnderna konkretiserar de kommunövergripande målen genom att
bryta ner dem och formulerar egna mål. Arbetet för att uppnå målen
samordnas genom förvaltningsstrategier och aktiviteter i
verksamhetsplanerna. Resultaten och uppföljningen av målen redovisas i
nämndens verksamhetsberättelse och i årsredovisningen för kommunen.
Den nya styrmodellen gäller från år 2017.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 juni 2016, § 108
om strategisk och ekonomisk plan 2017-2019 med Arboga kommuns
vision, strategiska områden och övergripande mål. I planen beslutade
kommunfullmäktige också om nämndernas rambudget för kommande år.
Ett förslag till tekniska nämndens mål och budget 2017 har behandlats av
nämndens arbetsutskott den 20 oktober 2016, § 81 och skickats ut till
dagens sammanträde.
Driftramen uppgår för år 2017 till 46 671 kronor.
Investeringsramen uppgår för år 2017 till 43 100 tkr totalt, varav 16 300 tkr
avser skattefinansierade investeringar och 11 000 tkr avser
avgiftsfinansierade investeringar. 10 000 tkr avser exploatering och 5 800
tkr avser beläggningsunderhåll.
Socialdemokraterna presenterar ett eget förslag till investeringsbudget för
tekniska nämnden 2017.
Ordföranden Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut att anta tekniska nämndens mål och budget 2017.
Andreas Silversten (S), med stöd av Ola Eriksson (S) yrkar bifall till
socialdemokraternas förslag till investeringsbudget.
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

Nämnden godkänner följande beslutsgång, Ja-röst för arbetsutskottets
förslag, Nej-röst för Socialdemokraternas förslag.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för
Socialdemokraternas förslag, beslutar nämnden bifalla arbetsutskottets
förslag.
Tekniska nämndens beslut
Mål och budget för tekniska nämndens verksamhet år 2017 antas.
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande avseende
tekniska nämndens investeringsbudget 2017.
Tony Pehrsson (SD) reserverar sig mot beslutet avseende tekniska
nämndens investeringsbudget 2017.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 110

Dnr 216/2015-041

Ekonomisk prognos
Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling och
förvaltningarna ska varje månad rapportera sin ekonomi till
kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret.
Prognosen för driftresultatet visar på en beräknad årsavvikelse beroende
av realisationsvinst i samband med försäljning av fastigheter. Realisationsvinsten kan komma att öka om fler tomter säljs. Driftavdelningen visar på
ett underskott vilket i dagsläget inte bedöms påverka det totala utfallet.
Avseende investeringsprognosen drivs flera större investeringsprojekt
årsöverskridande och den sammanlagda summan av ekonomiska medel
som inte beräknas upparbetas under året uppgår till ca 45 000 000 kronor.
De årsöverskridande projekten omfattar bland annat överföringsledningar
Arboga-Hällarna, råvattenledning, va-utbyggnad Hällarna, exploatering
av Åbrinken samt stabilitetsåtgärder vid Villagatan. Arbetena beräknas
avslutas under 2017.

Tekniska nämndens beslut
1. Redovisad driftprognos godkänns.
2. Redovisad investeringsprognos godkänns.

Skickas till:
Ekonomikontoret
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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TN § 111
TNAU § 80

Dnr 178/2016-006

Sammanträdesplan 2017
Ett förslag till sammanträdesplan för tekniska nämnden och tekniska
nämndens arbetsutskott år 2017 har tagits fram.
Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden är på onsdagar
klockan 08.15 i Ahllöfsrummet, rådhuset om inget annat anges.
Undantag är torsdag den 19 oktober. Datum enligt nedan.
18 januari
22 februari
22 mars
19 april
24 maj
23 augusti
20 september
19 oktober (torsdag)
22 november
Tekniska nämndens sammanträden är på onsdagar klockan 13.15 i
Kommunstyrelsesalen, rådhuset om inget annat anges.
Undantag är tisdag 7 mars och torsdag 8 juni. Datum enligt nedan.
1 februari
7 mars (tisdag)
5 april
3 maj
8 juni (torsdag)
6 september
4 oktober
1 november
6 december
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens sammanträdesplan för år 2017 fastställs.

Skickas till:
Tekniska förvaltningens avdelningar
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 112

Dnr 216/2016-301

Lägesrapport avseende administration & service
Enligt tekniska förvaltningens plan för systematisk återrapportering till
tekniska nämnden, antagen av tekniska nämnden den 18 juni 2014 § 75,
ska förvaltningens verksamheter årligen redovisas avdelningsvis till
nämnden under hösten.
Administration och service arbetar med kvalificerat administrativ arbete
och ansvarar för förvaltningsövergripande frågor inom arkiv och
registratur, expedition och kontorsservice, personaladministration,
nämndadministration, verksamhetsplanering och uppföljning, intern
kontroll och ekonomiadministration.
I uppdraget ingår också att utveckla och effektivisera förvaltningens
interna processer för planering, uppföljning, resursanvändning och
utveckling.
Tekniska nämndens beslut
Redovisad lägesrapport avseende administration och service godkänns.

Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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TN § 113
TNAU § 82

Dnr 202/2016-008

Reviderade riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård
och omsorg samt verksamheten för funktionshinder
Riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård och omsorg samt
verksamheten för funktionshinder har reviderats. Riktlinjerna gäller nu
även för verksamheten för funktionshinder och har uppdaterats i delarna
gällande hygienrutiner, råd vid undernäring och brukarinflytande.
Riktlinjerna är ett uttryck för socialnämndens övergripande viljeriktning
och ambitionsnivå när det gäller kvaliteten på kost och kosthantering som
ges till brukarna.
Riktlinjerna ska fungera som ett styrdokument för verksamheten och egna
målformuleringar, uppföljning och utvärdering samt vid upphandling.
Riktlinjerna ska även vara vägledande för att säkerställa kvaliteten på
kosten, hanteringen av livsmedel och situationen kring måltiden.
Riktlinjerna är tillämpliga i olika delar beroende på brukarnas behov och
de olika verksamheternas innehåll och karaktär. Riktlinjerna är inte i alla
delar tillämpliga i ordinärt boende eller i den egna bostaden i särskilt
boende, eftersom hänsyn ska tas till den enskildes självbestämmande. Det
är viktigt att måltiden ses i ett helhetsperspektiv.
Personal ska ha den kunskap och kompetens som behövs för att
säkerställa en hög kvalitet på kost och kosthantering. Verksamheterna
inom vård och omsorg och verksamheten för funktionshinder har olika
mål och innehåll varför riktlinjerna kan vara tillämpliga i olika delar.
Nutritionsproblem för brukare i ordinärt boende ska vara föremål för
biståndsbedömning.
Utvärdering av riktlinjerna ska göras vid behov av medicinskt ansvarig
sjuksköterska, verksamhetschef och kostchef.
Tekniska nämndens beslut
Reviderade riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård och omsorg
samt verksamheten för funktionshinder antas.

Skickas till:
Kostavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2016-11-02

TN § 114

Dnr 217/2016-301

Lägesrapport avseende kostavdelningen
Enligt tekniska förvaltningens plan för systematisk återrapportering till
tekniska nämnden, antagen av tekniska nämnden den 18 juni 2014 § 75,
ska förvaltningens verksamheter årligen redovisas avdelningsvis till
nämnden under hösten.
Kostavdelningen tillagar, distribuerar, serverar måltider samt
tillhandahåller livsmedel enligt beställningar till kommunens
verksamheter utifrån livsmedelslagen, arbetsmiljölagen och politisk
beslutade riktlinjer för måltidsverksamhet.
I upphandlingar ställs tydliga krav på livsmedel, att inköpen av
ekologiska produkter ska öka samt att menyer och produkter väljs efter
säsong.
Att måltiden ska vara säker, omfattas av krav i lagstiftningen. Det innebär
att personalen genomför regelbunden kompetensutveckling.
Tekniska nämndens beslut
Redovisad lägesrapport avseende kostavdelningen godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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TN § 115
TNAU § 83

Dnr 92/2016-101

Svar på remiss av medborgarförslag om upprättande till
minne av Palle Knuhtsen
Maria Fredlund och Zack Segelström har till kommunfullmäktiges
sammanträden den 31 mars 2016, § 64, inkommit med ett
medborgarförslag om att upprätta något till minne av Palle Knuhtsen.
Förslagsställarna föreslår exempelvis ett tidsmärke, en skylt eller ett
namnbyte av Vattengränd vid Lyktan till Barnens gränd.
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska nämnden.
Vid namnsättning i Arboga kommun beaktas ’god ortnamnsed’ utifrån
Kulturmiljölagen (1988:950). I 1 kap § 4, Kulturmiljölagen står att
”Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas.
Det innebär att
- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl”
Termen ”ortnamn” är ett sammanfattande begrepp för alla geografiska
namn, och omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och
landskap etc. som gator och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder.
Med hävdvunna namn menas namn i landskapet, namn som människan
har använt under en längre tid eller som man kan belägga från äldre
kartmaterial.
Våra ortnamn har en viktig roll som historisk källa och berättar mycket
om gångna tiders livsvillkor. De kan förklara vilka ekonomiska, sociala
och kulturella villkor som styrde samhället vid deras tillkomst, få oss att
förstå hur människorna tänkte och hur platser förknippades med olika
företeelser och aktiviteter.
Gatunamnet Vattengränd nämns första gången på en karta från år 1879
men själva gränden finns med på den första kartan över Arboga från år
1666. I arkeologisk forskning om Arboga tror man att bebyggelsestrukturen och då även gatustrukturen, är den samma idag som på
medeltiden.
I beredningen av medborgarförslaget har Lantmäteriets synpunkter
inhämtats avseende eventuellt namnbyte av Vattengränd utifrån
medborgarförslaget.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

I sitt yttrande skriver lantmäteriet:
”Enligt l kap.§ 4 Kulturmiljölagen (1988:950, ändrad 2013:548), ska god
ortnamnssed iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Lagen föreskriver
bland annat att hävdvunna namn inte ändras utan starka skäl. Lantmäteriet
anser att denna strecksats i lagen kan knytas till det nu liggande förslaget om att
ersätta det gamla och kända gatunamnet Vattugränd med "Palles gränd" alt.
"Barnens gränd".
Namnet Vattugränd är enligt Lantmäteriet knutet till Arbogas äldre historia, och
är tydligt funktionellt så till vida att det betecknar den gränd som användes för
att hämta vatten från Arbogaån och som stod i direkt kontakt med Stora torget.
Gatunamnet har sin tydliga plats i den omgivande namnmiljön, och det är således
olämpligt att utmönstra detta till förmån för namnen "Barnens gränd" eller
"Palles gränd" som helt saknar anknytningen till stadens äldre historia.
Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar och förordar Lantmäteriet att det
nuvarande gatunamnet Vattugränd bibehålls oförändrat.”
Arboga kommun beaktar även lantmäteriets råd gällande ortnamn och
namnvård. Enligt råden rekommenderas användning av så kallade
memorialnamn avvaktas cirka 3-5 år. Palle Knuhtsen räknas till en av
Arbogas samtida profiler som avled under våren 2016.
Avseende förslag om uppförande av en minnesskylt eller annan
utsmyckning bör medborgarförslaget remitteras till fritids- och
kulturnämnden. Tidsmärken i Arboga är ett projekt som förenar historia
och konst med syftet att påminna om stadens långa historia. Fritids- och
kulturnämnden är rådgivande och projektsamordnare vid konstnärlig
utsmyckning av kommunens byggnader, lokaler och på offentliga platser.
Jonas Stenzelius (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Andreas Silversten (S) yrkar också bifall.
Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Remittera medborgarförslaget till fritids- och kulturnämnden avseende
förslag om uppförande av en minnesskylt eller annan utsmyckning.
2. Förslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget avseende
namnbyte av Vattengränd då det kan anses bryta mot god
ortnamnssed och tillräcklig tid inte har passerat för att ett
memorialnamn ska vara passande.
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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TN § 116
TNAU § 89

Dnr 188/2016-511

Information om yttrande avseende framställan om lokala
trafikföreskrifter för väg 572, Arboga kommun
Trafikverket har gjort en framställan att Länsstyrelsen bör fatta beslut om
lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till 70 km/h på väg 572
vid Vinbäcken i Arboga kommun. Sträckan är skyltad 70 km/h, men
någon föreskrift finns inte i Transportstyreisens STFS. Länsstyrelsen kan
inte heller hitta föreskriften, som därmed troligen är av äldre datum.
Länsstyrelsen avser att fatta beslut i enlighet med framställan och befintlig
skyltning. Beslutsförslaget översänds för kännedom och eventuella
synpunkter ska lämnas senast tisdagen den 11 oktober 2016.
Väg 572 löper genom Arboga med befintliga bostäder och verksamheter
på båda sidor av vägen.
Vägsträckan mellan Vinbäcken och Herrgårdsgatan byggdes nyligen om
av Trafikverket. Den norra av- och påfartsrampen togs bort, samt att den
södra av- och påfartsrampen byggdes om till en C-korsning. Detta
genomfördes för att möjliggöra pågående byggnation av bostäder samt
framtida exploatering i området där den "norra rampen" tidigare var
placerad. På båda sidor längs aktuell vägsträcka är det även planlagt för
fler framtida bostäder och verksamheter.
Det har framförts synpunkter till Arboga kommun avseende
trafiksäkerheten samt att rådande hastighet mellan Vinbäcken och
Herrgårdsgatan är för hög. För att främja trafiksäkerheten bör högsta
tillåtna hastighet 60 km/h råda mellan Vinbäcken och Herrgårdsgatan.
Arboga kommun, tekniska förvaltningen anser bland annat att hastigheten
ska begränsas ytterligare enligt följande:
På väg 572 vid Vinbäcken i Arboga, mellan en punkt 750 meter väster om
anslutning med väg 569/Hammartorpsvägen fram till Vinbäcken
(cirkulationsplatsen), får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/h.
På väg 572 vid Vinbäcken i Arboga, mellan Vinbäcken
(cirkulationsplatsen) till en punkt 250 meter öster om anslutningen med
Herrgårdsgatan, får fordon inte föras med högre hastighet än 60 km/h.
En annan synpunkt är att väg 572 idag används flitigt som "smitväg"
mellan E20 och E18/E20, och då är det framförallt den tunga trafiken som
avser.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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Uppgifter om årsdygnstrafik för tungtrafik från NVDB (nationell
vägdatabas) visar i stort sett samma för aktuell sträcka på väg 572 som för
E20, sträckan Arboga-Kungsör. Huvudvägen för godstransporter mellan
E20 och E18/E20 ska gå via trafikplats Gräsnäs och möjligheten till
genomfart för tung trafik mellan E20 och E18/ E20, via väg 572 begränsas.
För övrigt stämmer det bara delvis att den aktuella vägsträckan redan
idag är utmärkt med vägmärken som anger 70 km/ h. Vid vissa utfarter
saknas hastighetsmärken helt och dessa brister har tidigare rapporterats
till Trafikverket (ref: id nr. 10508 & 10509).
I reglemente för tekniska nämnden görs gällande att tekniska nämnden
fullgör trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor. En trafiknämnd har inrättats för att utföra tekniska nämndens
uppgifter avseende trafikfrågor enligt reglementet. Tekniska nämnden
beslutade vid sammanträde den 12 maj 2016, § 47 att tekniska nämndens
presidium, tillika arbetsutskott ska utgöra trafiknämnd.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 20 oktober
2016, § 89 att godkänna insänt yttrande avseende framställan om lokala
trafikföreskrifter för väg 572, Arboga kommun.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om yttrande avseende framställan om lokala
trafikföreskrifter för väg 572, Arboga kommun godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 117
TNAU § 90

Dnr 274/2015-251

Lägesrapport avseende exploateringsprojekt Åbrinken
Kommunfullmäktiges beslutade den 25 februari 2016, § 22 att ge tekniska
nämnden tilläggsanslag uppgående till 14 250 000 kronor för exploatering
av Åbrinken.
Projektet Åbrinken är uppdelat i två delar. Första delen innefattar
övertagande och ombyggnad av den södra på- och avfartsrampen mellan
Västerleden och väg 572 samt rivning av den norra rampen. Andra delen
innefattar exploateringen av området Åbrinken med projektering och
utbyggnad av gator och ledningsnät.
Projektet innefattar många olika produktionsdelar och aktörer som ska
samordnas. Gator, vägar och ledningar har inte kunnat projekteras klart
utan fullt färdiga bygghandlingar från bl.a. ledningsägare samt exploatör.
Detta med flera faktorer har påverkat projektets tidplan. Övriga faktorer
är bland annat tecknande av nödvändiga avtal för exploateringen.
Tekniska förvaltningen har i projektet en bra dialog med exploatören och
har även medverkat vid planeringsmöte. Del av planerad byggnation i
väster har förändrats och anpassats utifrån marknadens efterfrågan.
Exploatören har tillträtt området och ett första spadtag för byggnationen
hat tagits den 1 november 2016.
Arboga kommuns fortsatta arbeten med anläggning av gator, vägar, gångoch cykelvägar, ledningar med mera kommer att löpa parallellt med
exploatörens byggnation längst i väster.
Delar av återstående arbeten kommer med hänsyn till tiden behöva
genomföras under 2017, vilket innebär att projektet beräknas bli
årsöverskridande.
Tekniska nämndens beslut
Redovisad lägesrapport avseende exploateringsprojekt Åbrinken
godkänns.

Skickas till:
Projekt- och gatuavdelningen
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 118

Dnr 218/2016-301

Lägesrapport projekt- och gatuavdelningen
Enligt tekniska förvaltningens plan för systematisk återrapportering till
tekniska nämnden, antagen av tekniska nämnden den 18 juni 2014 § 75,
ska förvaltningens verksamheter årligen redovisas avdelningsvis till
nämnden under hösten.
Projekt- och gatuavdelningen utgör en samlad resurs för utredning,
projektering och projektledning främst inom områdena gata, park och
infrastruktur. Avdelningen arbetar också med stabilitetsfrågor och utför
uppdrag inom mätning, beräkning och kartering.
Tekniska nämndens beslut
Redovisad lägesrapport avseende projekt- och gatuavdelningen
godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 119

Dnr 219/2016-301

Lägesrapport driftavdelningen
Enligt tekniska förvaltningens plan för systematisk återrapportering till
tekniska nämnden, antagen av tekniska nämnden den 18 juni 2014 § 75,
ska förvaltningens verksamheter årligen redovisas avdelningsvis till
nämnden under hösten.
Driftavdelningen ansvarar för drift och underhåll i kommunen så som
skötsel av parker, lekplatser, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar och
VA-ledningar.
Tekniska nämndens beslut
Redovisad lägesrapport avseende driftavdelningen godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 120
TNAU § 85

Dnr 235/2015-101

Svar på återremiss av medborgarförslag om uppförande av
multiarena/näridrottsplats vid Crugen för främjande av
spontanidrott
Magnus Holm har till kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 september 2015, § 129 lämnat in ett medborgarförslag om
uppförande av multiarena/näridrottsplats på del av den idag outnyttjade
gräsplanen vid Vasahallen, Crugen för främjande av spontanidrott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till fritids- och
kulturnämnden för besvarande i samråd med tekniska nämnden.
Föreslagställaren menar att gräsplanen utnyttjas mycket sparsamt sedan
Vasahallen byggdes. Gräsplanen ligger också i närhet till tre skolor och
bostadsområden där det bor många ungdomar. Därför anser
förslagsställaren att platsen är idealisk för en multiarena. Den här typen av
möjlighet till spontanidrott är väldigt begränsad i Arboga och en
multiarena skulle hjälpa människor att samlas och idrotta spontant.
Fritids- och kulturnämnden beslutade den 13 april 2016, § 23 att nämnden
ser positivt på medborgarförslaget men att ekonomi och placering
behöver utredas. Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2016,
§ 134 att återremittera ärendet som minoritetsremiss till fritids- och
kulturnämnden eftersom det inte ansågs färdigutrett samt saknar svar
från tekniska nämnden.
Tekniska nämnden ser positivt på medborgarförslaget. Under
förutsättning att medborgarförslaget bifalls bör en lokaliseringsutredning
göras.
Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Bifalla medborgarförslaget.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 121
TNAU § 84

Dnr 277/2013-210

Information om yttrande avseende naturvårdsverkets
förslag på utpekande av områden av riksintresse för
friluftsliv
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna har
haft i uppdrag att genomföra en översyn av riksintressena för friluftsliv.
Länsstyrelserna har kartlagt befintliga områden, samt föreslagit nya och
reviderade områden av riksintresse för friluftslivet. Naturvårdsverket
inbjuder nu till samråd om förslag till miljökonsekvensbeskrivning av
förslaget till utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet.
Samrådet omfattar tre delar.
1. Miljökonsekvensbeskrivning av områden av riksintresse för
friluftslivet.
2. Rapporten Översyn av områden av riksintresse för friluftslivet.
3. Samrådsredogörelse för avgränsningssamråd.
Efter förfrågningar om längre svarstid har Naturvårdsverket beslutat att
förlänga svarstiden till den 28 oktober 2016.
Inga nya eller reviderade områden föreslås i Arboga kommun.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra avseende Naturvårdsverkets
förslag på riksintressen för friluftslivet.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 20 oktober
2016, § 85 att godkänna tekniska förvaltningens yttrande avseende
Naturvårdsverkets förslag på riksintressen för friluftslivet.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om yttrande avseende Naturvårdsverkets
förslag på riksintressen för friluftslivet godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 122
TNAU § 86

Dnr 63/2011-214

Godkännande av markbyte samt information om pågående
detaljplanearbete för del av Måla 2:1 m.fl. i Hällarna
fritidshusområde
I mars 2010 antogs ett planprogram för Frösshammarsön. Det är ett
visionsdokument som bland annat anger hur en omvandling av området
kan ske genom en utveckling av befintlig bebyggelse och tillskapande av
ny bostadsbebyggelse. Ett planavtal har tecknats med fastighetsägaren och
planarbete pågår.
Planområdet är beläget på den södra delen av Frösshammarsön och
omfattar det västra området av Ålhammarsudde vid Hjälmaren.
Planområdet utbreder sig över större delen av fastigheten Måla 2:1, hela
fastigheten Måla 2:8, samt delar av vattenområdet i fastigheterna Ås 3:1
och Hult 1:5. Planområdets totala areal uppgår till ca 14 ha.
Syftet med planen är att möjliggöra för utökade byggrätter för
bostadstomterna, samt att utöka kvartersmarken i planområdets norra del,
vilket kan möjliggöra för ytterligare bostadstomter.
Efter dialog med fastighetsägarna av Måla 2:1 har ett förslag på
markbytesavtal kommit fram och har undertecknats av fastighetsägarna
av Måla 2:1. Med förutsättning att avtalet godkänns i tekniska nämnden
beräknas förslag till detaljplan kunna färdigställas för samråd under
hösten/vintern 2016.
Tekniska nämndens beslut
1. Markbytesavtal med fastighetsägarna av Måla 2:1 godkänns.
2. Tackar för informationen om pågående detaljplanearbete för del av
Måla 2:1 m.fl. i Hällarna fritidshusområde.

Skickas till:
Planavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 123

Dnr 220/2016-301

Lägesrapport planavdelningen
Enligt tekniska förvaltningens plan för systematisk återrapportering till
tekniska nämnden, antagen av tekniska nämnden den 18 juni 2014 § 75,
ska förvaltningens verksamheter årligen redovisas avdelningsvis till
nämnden under hösten.
Planavdelningen arbetar med kommunens fysiska planering i form av
detaljplaner och översiktsplanering. Avdelningen ansvarar också för
mark- och miljöfrågor.
Tekniska nämndens beslut
Redovisad lägesrapport avseende planavdelningen godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 124

Dnr 56/2016-344

Information om överklagat domslut från mark- och
miljödomstolen angående anordnande av allmän VAanläggning inom Måla 2:1
Den 31 mars 2015 förelade Länsstyrelsen i Västmanlands län Arboga
kommun att inom fastställt verksamhetsområde för Hällarna tillgodose
behovet av vattentjänster genom en allmän va-anläggning.
Fastigheten Måla 2:1 omfattas av nyss nämnda beslut. På fastigheten finns
ett 30-tal arrendetomter med främst fritidsboenden. Sedan kommunen
förklarat att den avsåg att endast anordna en förbindelsepunkt till
fastigheten Måla 2:1 förelade länsstyrelsen kommunen att för
arrendetomterna inom fastigheten Måla 2:1 senast inom ett år efter det att
beslutet vunnit laga kraft tillgodose behovet av dricks- och
spillvattentjänster genom en allmän va-anläggning.
Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut och mark- och
miljödomstolen beslutade upphäva föreläggandet. Domstolen menar att
länsstyrelsen kan förelägga en kommun att genom en allmän vaanläggning tillgodose behovet av vattentjänster inom ett visst område,
men det är kommunen som närmare bestämmer hur det ska ske, dvs.
verksamhetsområdets utformning och närmare omfattning.
Länsstyrelsen har i sin tur överklagat mark- och miljödomstolens beslut
och prövningstillstånd har nu beviljats från mark- och
miljööverdomstolen.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om överklagat domslut från mark- och
miljödomstolen angående anordnande av allmän VA-anläggning inom
Måla 2:1.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 125

Dnr 221/2016-301

Lägesrapport VA-avdelningen
Enligt tekniska förvaltningens plan för systematisk återrapportering till
tekniska nämnden, antagen av tekniska nämnden den 18 juni 2014 § 75,
ska förvaltningens verksamheter årligen redovisas avdelningsvis till
nämnden under hösten.
VA-avdelningen producerar och distribuerar dricksvatten samt
omhändertar spillvatten för återföring till naturen. Avdelningen arbetar
även med tippar och renhållning.
Tekniska nämndens beslut
Redovisad lägesrapport avseende VA-avdelningen godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 126
TNAU § 87

Dnr 274/2014-422

Information om huvudförhandling avseende genomförda
åtgärder vid fastigheterna Grindberga 1:1, Grindberga 1:2,
Strömsnäs 1:1, Arbogaån, M 973-16
Under åren 2012 och 2013 inträffade två skred utmed Arbogaåns södra
sida vid Grindberga mitt emot Villagatsbadet. En utredning av ett större
område i anslutning till Arbogaåns södra bank gjordes och stabilitetshöjande åtgärder har genomförts.
Arboga kommun har vid Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
ansökt om godkännande alternativt tillstånd för utförda åtgärder vid
fastigheterna Grindberga 1:1, Grindberga 1:2 och Strömsnäs 1:1.
Ansökningshandling har lämnats till Mark- och miljödomstolen
tillsammans med bl.a. miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning
och samrådsredogörelse.
Ansökan har i efterhand kompletterats med ett yrkande att Mark- och
miljödomstolen även ska meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken.
Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling i målet med syn på
plats i Arboga i november 2016.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om huvudförhandling avseende genomförda
åtgärder vid fastigheterna Grindberga 1:1, Grindberga 1:2, Strömsnäs 1:1,
Arbogaån, M 973-16.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 127
TNAU § 88

Dnr 151/2016-422

Godkännande av lämnat yttrande över tillståndsansökan
enligt miljöbalken, mål nr M 3709-16
Vid Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Mälarenergi ansökt
om tillstånd för vattenverksamhet för skredförebyggande åtgärder i
Arbogaån. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Grindberga 1:2, 1:5
och Nygärdet l. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.
Arboga kommun äger fastigheter som angränsar till aktuellt område för
genomförda åtgärder.
Mälarenergi har under 2015-2016 genomfört akuta åtgärder till följd av
läckage i invallningsdammen vid Grindberga vattenkraftverk. I samband
med genomförandet av åtgärder för att laga läckaget sänktes vattennivån i
Arbogaån sträckan från Grindberga till Jädersbruk.
Stabilitetsförhållandena utmed Arbogaån försämras vid låga vattennivåer
och tidigare har skred skett utefter ån. Bland annat har ett skred skett på
kommunens mark inom fastigheten Grindberga 1:1 och Strömsnäs 1:1
utmed södra åkanten, väster om Västerbron. Det har även skett ett skred
inom fastigheten Nästkvarn 2:2 på den norra sidan av ån, direkt öster om
Västerbron.
Arbogaån utgör ett viktigt element i Arboga kommuns landskap och ån
har med sin åkrök lagt grunden för staden och kommunens utveckling
sedan medeltiden. Längs kanalens sidor finns en uppvuxen allé bestående
av klibbal, Alnus glutinosa. Parallellt med kanalen och allén finns en
gång- och cykelväg som utgör ett populärt rekreationsstråk för stadens
invånare och promenaden omnämns bland annat i kommunens
grönstrukturplan.
Den låga vattennivån i kanalen medförde en instabil slänt under
åtgärdernas genomförande. Sänkningen av vattennivån friställde alarnas
rötter. Detta sammantaget med skred medförde döende och skadade träd
på båda sidor om kanalen. Några av träden rasade och andra togs ned för
att kunna genomföra förstärkningsåtgärder för slänten.
Arboga kommun har vid möten under åtgärdernas genomförande påtalat
vikten av trädens bevarande. Vikten av trädens bevarande har även
framförts till Länsstyrelsen i skrivelse daterad 25 november 2015.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

Vid möte med representanter från Mälarenergi, Svevia, Länsstyrelsen och
Arboga kommun den 12 november 2015 diskuterades träd som låg i
riskzonen för ras längs åkanten. Friläggning, lyft och flytt av träden
förordades.
Trädallén längs ån utgör en viktig funktion i Arbogas grönstruktur. Med
hänsyn till alléns starka värden ur såväl biologisk- som
kulturmiljösynpunkt är det viktigt att allén återskapas i sin helhet.
För att inte skapa sår i den väl uppvuxna allén behöver samtliga av de
träd som rasade samt togs ned under arbetets gång ersättas.
Tekniska nämndens beslut
Lämnat yttrande över tillståndsansökan enligt miljöbalken,
mål nr M 3709-16 godkänns.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-11-02

TN § 128

Dnr 101/2015-253

Skrivelse från Sturestaden om bebyggelseplikt för Spirean
11, 12, 13 och 14
Sturestadens Fastighets AB har förvärvat fastigheterna Spirean 11, 12, 13
och 14 av Arboga kommun med krav på bebyggelseplikt inom 18
månader. Denna tidpunkt infaller 17 december 2016.
I skrivelse inkommen till tekniska förvaltningen 24 oktober 2016, önskar
Sturestadens Fastighets AB att få bebyggelseplikten förlängd till den 30
juni 2017.
Då kommunfullmäktige beslutat, § 77/2015, om tomtpris och villkoret att
byggnadsarbetena ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att
köpekontraktet är upprättat måste även beslut om förlängd
bebyggelseplikt fattas av kommunfullmäktige.
Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Bebyggelseplikten för fastigheterna Spirean 11, 12, 13 och 14, förvärvade
av Sturestadens Fastighets AB förlängs till den 30 juni 2017.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 26

