
 
ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida  
 
Tekniska nämnden 2010-01-19 1  (12) 
Plats och tid Hotell Norra Vättern, Askersund 2010-01-19 kl.15.30 –  17.30. 
 
Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande 

Kurt Andersson (s) 
Leif-Åke Johansson (s) 
Hans-Olov Karlsson (c) 
Benny Holgerson (m) 
Stig Jansson (kd) 
Stefan Berg (fp) 
 
 

 
 

 

Övriga deltagande 
 

Per Hesse (s), ersättare 
Tord Sandgren (m), ersättare  
Staffan Korsgren (fp), ersättare 
Kjell Hedenström, teknisk chef 
Helena Andrén, nämndsekreterare 
Helena Landin, förvaltningsekonom 
 
 

 
 
 
 
 

 
Utses att justera Benny Holgerson 
 
Justeringens plats och tid Rådhuset, Askersund,  2010-01-21 
 
Underskrifter Sekreterare  

.....................................................
Helena Andrén 

 Paragrafer 1 - 11 
               

    

  
 Ordförande .....................................................

Torbjörn Karlsson 
 

    

  
 Justerande ………………………………... 

Benny Holgerson 
 

 BEVIS 
 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 
Organ Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2010-01-19  
Datum för anslags  
uppsättande 2010-01-21 Datum för anslags  

nedtagande 2010-02-12 

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Rådhuset, Askersund 
  
Underskrift .........................................................................................  

Helena Andrén 
 Utdragsbestyrkande 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-01-19 2 
 
 
Kommunstyrelsen 
VA-chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 1 Dnr 2009.90 
 
 Medborgarförslag om avgiftsbefrielse VA 
 
 Kommunfullmäktige har 2009-11-30 § 185 beslutat remittera bilagda  
 förslag till tekniska nämnden för utredning och yttrande (Bil.1). 

 Enligt yttrande från VA-chefen kan enligt gällande taxa ingen avgifts- 
 befrielse medges från den fasta avgiften för VA (Bil.2). Förslagsställaren  
 har beretts tillfälle att yttra sig.  
 ___________ 
 
 Yttrande har inkommit från förslagsställaren efter delgivning av VA- 
 chefens förslag (Bil.3). 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Kommunfullmäktige föreslås besluta att ej medge avgiftsbefrielse från  
 den fasta avgiften för VA. 
 __________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-01-19 3 
 
 
Kommunstyrelsen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 2 Dnr 2009.13 
 
 Medborgarförslag om "Cirkulationsplats Askersund" 
 
 Kommunfullmäktige har 2009-02-23 § 14 beslutat remittera bilagda  
 förslag till tekniska nämnden för utredning och yttrande (Bil.1). 

 Förslag har upprättats av gatuingenjören (Bil.2) och förslagsställaren har 
 beretts tillfälle att yttra sig. 
 __________ 
 
 Skrivelse har inkommit från förslagsställaren efter delgivning av gatu- 
 ingenjörens förslag (Bil.3). 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Kommunfullmäktige föreslås avslå inkomna förslag. 

 2. Gatuingenjören får i uppdrag att ta fram förslag på lösning för  
  ökad trafiksäkerhet runt torget. 
 __________ 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-01-19 4 
 
 
Förslagsställaren 
Gata/parkchefen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
  
 
 Tn § 3 Dnr 2009.89 
 
 Medborgarförslag om parkeringen vid Folkets Hus 
 
 Kommunfullmäktige har 2009-11-30 § 184 beslutat överlämna  
 bilagda ärende till tekniska nämnden för beslut (Bil.1). 

 Förslag har upprättats av gata/parkchefen (Bil.2) och förslagsställaren har 
 beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. 
 ___________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Uppdrag till gata/parkchefen att kostnadsbedöma och  
  i mån av tillgång till finansiering montera räcke och eventuell 
  övrig kringutrustning för att säkerställa parkeringsytan. 

 2. Beslutet meddelas kommunfullmäktige för kännedom. 
 __________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-01-19 5 
 
Förslagsställaren 
Byggnadsnämnden 
Tekniska chefen 
Gatuingenjören 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 4 Dnr 2009.36 
 
 Medborgarförslag om iordningställande av Sjövägen Åsbro 
 
 Kommunfullmäktige har 2009-10-26 § 143 beslutat överlämna bilagda  
 förslag till tekniska nämnden för beslut i ärendet (Bil.1). 

 Förslag har upprättats av gatuingenjören (Bil.2) och förslagsställaren har 
 beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. 
 __________ 
 
 Yttrande har inkommit från förslagsställaren efter delgivning av gatu- 
 ingenjörens förslag (Bil.3). 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Yttrande lämnas till byggnadsnämnden gällande ändring/avsteg från 
  detaljplan. 

 2. Tekniska chefen får i uppdrag att undersöka markfrågan. 

 3. Elkabel för vägbelysning åtgärdas i anslutning till armaturbyte år 
  2010. 

 4. Besluten meddelas kommunfullmäktige för kännedom. 
 __________ 
 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-01-19 6 
 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 5 Dnr 2010.1 
 
 Ändring detaljplan Rönneshytta samhälle  
 
 Förslag till ändring av detaljplan nr 408 Rönneshytta samhälle  
 (stationsområdet) har översänts för skriftligt samråd. Byggnadsnämnden  
 beslutade 2009-11-26 § 134 om plansamråd och att planen handläggs  
 genom enkelt planförfarande. 

 Syftet med planändringen är att göra det möjligt för berörda fastighetsägare  
 att genom lantmäteriförrättning utöka sina tomter. 

 Planändringen anses inte medföra sådan miljöpåverkan som anses i MB  
 6 kap.11 §. 

 Eventuella synpunkter mot planändringen skall lämnas till byggnads- 
 nämnden  skriftligen senast 2010-02-03. 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Ingen erinran finns mot föreslagen ändring av detaljplanen. 
 __________ 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-01-19 7 
 
Fastighetsägaren 
Länsstyrelsen Örebro län 
Sydnärkes miljöförvaltning  
VA-chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 6 Dnr 2009.12 
 
 Dagvatten Mofallavägen Åmmeberg 
 
 Tekniska nämnden beslutade 2009-03-17 § 24 att delge Åmmebergs  
 vägförening och berörda fastighetsägare resultat av utredning som tekniska 
 förvaltningen bistått med. Skrivelse har inkommit 2009-11-26 från fastig- 
 hetsägare med begäran om ytterligare utredning från kommunens sida (Bil.). 

 Laxå och Askersunds miljöförvaltning har tagit del av skrivelsen och anser  
 att skrivelsen bör hänskjutas till länsstyrelsen för handläggning. 

 Även VA-chefen föreslår att skrivelsen skall hänskjutas till länsstyrelsen, då
 kommunen inte är huvudman för dagvattnet i området och inte heller mark- 
 ägare eller väghållare. 
 __________ 

 Tekniska nämnden beslutar: 

 Inkommen skrivelse hänskjuts till länsstyrelsen för handläggning. 
 _________ 
 
 
 
  
 
 
 
  
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-01-19 8 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Gatuingenjören 
Förvaltningsekonomen 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 7 Dnr 2008.13 
 
 Trafiklösning Parkgatan Askersund 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-03-30 § 84 be tekniska  
 nämnden omarbeta förslaget till rondell på Bergslagsvägen i Askersund. 

 Nytt förslag till trafiklösning på Parkgatan har framtagits av gatuingenjören  
 (Bil.).  
 ____________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Under förutsättning att resterande medel för projekt 1314 år 2009  
  ombudgeteras till år 2010 ge gatuingenjören i uppdrag att genom- 
  föra åtgärder i enlighet med förslaget. 

 2. Utöver föreslagna åtgärder skall ett övergångsställe etableras över  
  Närlundavägen i anslutning till gång- och cykelvägen. 

 3. Arbetena skall vara färdigställda till sommaren 2010. 
 __________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-01-19 9 
 
 
Verksamhetsansvariga 
tekniska förvaltningen 
Personalkontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 8 Dnr 2010.2 
 
 Arbetsmiljömål år 2010 
 
 Förslag på arbetsmiljömål år 2010 har framtagits (Bil.). 
 ___________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Arbetsmiljömål för år 2010 fastställs i enlighet med förslaget. 
 __________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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Förvaltningsekonomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 9 Dnr 2009.24 
 
 Ekonomiskt resultat år 2009 
  
 Förvaltningsekonomen redogör för preliminärt resultat år 2009. 
 Ytterligare bokningar kommer att göras som påverkar resultatet, bland annat  
 semesterlöneskulden som bokförs i slutet av januari. 

 Skattekollektivet ser något bättre ut än tidigare prognos, VA- och  
 avfallskollektiven sämre.  

 Bokslutet kommer att behandlas på februarisammanträdet. 

 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Redogörelsen läggs till handlingarna. 
 __________ 
  
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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Tekniska chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 10 Dnr 2010.4 
 
 Information önskemål torget m m 
 
 Tekniska chefen informerar om muntliga önskemål som inkommit 
 från handlarna kring torget gällande tillgängligheten på torget, torghandeln, 
 uppställning av varuvagnar och parkeringar. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Information läggs till handlingarna. 
 ___________ 
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 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 Tn § 11 Dnr 2010.3 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ordföranden anmäler följande, på grund av delegationsuppdrag, fattade 
beslut: 
 
tekniska chefens:                                               del.nr    66-67/09 och 
                                                            1/10,  
fastighetskamrerns:                                                 ”    ”    1 - 8/10,  
gatuingenjörens:                                                 ”    ”    168 – 171/09, 
VA-ingenjörens                                                 ”    ”    10/09.                                  
__________  
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