
 
ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida  
 
Tekniska nämnden 2010-03-16 1  (18) 
Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-03-16, 

kl.15.00–18.00. 
 
Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande 

Kurt Andersson (s) 
Leif-Åke Johansson (s) 
Benny Holgerson (m) 
Stig Jansson (kd) 
Staffan Korsgren (fp) 
Kerstin Svärd (c), i Hans-Olovs Karlssons ställe 
 

 
 

 

Övriga deltagande 
 

Tord Sandgren (m), ersättare  
Kjell Hedenström, teknisk chef 
Helena Andrén, nämndsekreterare 
Helena Landin, förvaltningsekonom 
Marcus Wikström, gatuingenjör, kl.15.00-16.45. 
Jan Forsling, VA-chef, kl. 16.15-18.00. 
 

 
 
 
 
 

 
Utses att justera Benny Holgerson 
 
Justeringens plats och tid Rådhuset, Askersund,  2010-03-22 
 
Underskrifter Sekreterare  

.....................................................
Helena Andrén 
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Torbjörn Karlsson 
 

    

  
 Justerande ………………………………... 

Benny Holgerson 
 

 BEVIS 
 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 
Organ Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2010-03-16  
Datum för anslags  
uppsättande 2010-03-22 Datum för anslags  

nedtagande 2010-04-13 

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

Helena Andrén 
 Utdragsbestyrkande 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 2 
 
 
Kommunrevisionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 22 Dnr 2009.41 
 
 Övergripande granskning år 2009 
 
 Tekniska nämnden beslutade 2010-02-16 § 13 att ge tekniska förvaltningen  
 i uppdrag att ta fram förslag till yttrande. Enligt skrivelsen från kommun- 
 revisionen skall yttrande från nämnden ha inkommit senast 2010-03-30. 

 Rapporten med tillhörande diagram har tidigare utsänts till nämnden. 

 ___________ 
 
 Förslag har upprättats (Bil.). 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Yttrande enligt bilagda skrivelse godkänns och överlämnas till 
 kommunrevisionen. 
 ___________ 
  



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 3 
 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjören 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 23 Dnr 2008.66 
 
 Medborgarförslag om ett sätt att spara på vägunderhåll i 
 Åsbro 
 
 Bilagda medborgarförslag har överlämnats av kommunfullmäktige till 
 tekniska nämnden för beslut (Bil.1). 

 Förslag har upprättats (Bil.2) och delgivits förslagsställaren för möjlighet till  
 yttrande före beslut. 
 ___________ 
 
 Gatuingenjören redogör för ärendet. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Skyltsättningen på vägen som sträcker sig parallellt med Ekorrvägen 
  ändras inte. 

 2. Kommunfullmäktige meddelas beslutet för kännedom. 
 ________  
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 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 4 
 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjören 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 24 Dnr 2009.31 
 
 Medborgarförslag om parkeringsplatser att hyra 
 
 Bilagda medborgarförslag har överlämnats av kommunfullmäktige till 
 tekniska nämnden för beslut (Bil.1). 

 Förslag har upprättats (Bil.2) och delgivits förslagsställaren för möjlighet till  
 yttrande före beslut. 
 ___________ 
  
 Gatuingenjören redogör för ärendet. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Hyrda parkeringsplatser på Tullplan införs inte. 

 2. Gata/parkavdelningen får i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl  
  för ett parkeringsdäck på Stöökagatan mellan Storgatan och  
  Sundsgatan som underlag för framtida beslut. 

 2. Kommunfullmäktige meddelas besluten för kännedom. 
 ________  
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 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 5 
 
 
Personalen Ullavi Aktivitets Center 
Vägverket Region Mälardalen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 25 Dnr 2010.15 
 
 Trafiksituationen på Ullavi och Duvnäsvägen 
 
 Bilagda skrivelse har överlämnats av kommunledningsförvaltningen till 
 tekniska nämnden (Bil.1). 

 Förslag har upprättats (Bil.2). 
 ___________ 
 
 Gatuingenjören redogör för ärendet. En eventuell gång- och cykelväg utmed  
 Duvnäsvägen diskuteras. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

1. Ärendet översändes till Vägverket för beslut om eventuell anslutning  
  ut på väg 517. 

2. Gatuingenjören får i uppdrag att se över de lokala trafikföre- 
  skrifterna för gällande hastigheter i området. 

 ________  
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Tekniska nämnden  2010-03-16 6 
 
 
Brf Väderkvarnen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 26 Dnr 2009.71 
 
 Parkeringssituationen vid Sjötullsgatan Askersund 
 
 Bilagda ansökan har inkommit (Bil.1). 

 Förslag har upprättats (Bil.2). 
 ___________ 
 
 Gatuingenjören redogör för kontakt med sökanden och besök på platsen. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Datumparkeringen på Sjötullsgatan mellan Stora Bergsgatan västerut 
 fram till backen ned till Väderkvarnsgatan bibehålls. 
 ________  
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 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 7 
 
 
Brf Norra Wettern/Nydalens 
Samfällighetsförening 
Vägverket Region Mälardalen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
  
 
 
 Tn § 27 Dnr 2009.73 
 
 Gatubelysning Nydalen 
 
 Bilagda skrivelse har inkommit (Bil.1). 

 Förslag har upprättats (Bil.2). 
 ___________ 
 
 Gatuingenjören redogör för gällande belysningsplan och pågående arbete 
  med revidering. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

1. Då revidering och åtgärdsplan för den kommunala gatubelysningen  
     har fastställts, ska information lämnas till Brf Norra Wettern. 

2. Anhållan om ljuspunkt vid infarten till Nydalen från rv 50 över- 
     sändes med tillstyrkan till Vägverket. 

 ________  
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 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 8 
 
 
Byggnadsinspektören 
Gata/parkavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 28 Dnr 2010.7 
 
 Frågor om snöröjning m m 
 
 Bilagda skrivelse har inkommit (Bil.1). 

 Byggnadsinspektören har lämnat bilagda svar (Bil.2). 
 ___________ 
 
 Gatuingenjören redogör för hantering av ärenden gällande undermålig  
 renhållning av gångbanor av fastighetsägare. Ev. viten, regler, resurser för  
 tillsyn m m diskuteras. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Byggnadsinspektörens skrivelse godkänns som tillräcklig information  
 och svar i ärendet och läggs till handlingarna. 
 ________  
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 9 
 
 
VA-chefen 
Tekniska chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 29 Dnr 2010.16 
 
 Projekt Värna Alsen 
 
 Förslag har upprättats (Bil.). 
 __________ 
  
 Tekniska chefen informerar om kommunens miljömål, vattendirektiv och  
 utpekande av Alsen som en sjö med sämre status som ska åtgärdas senast år  
 2015. Utredning om möjligheten att ta vatten från Vättern till fler  
 kommuner inom Örebro län pågår. 

 VA-chefen redogör för ärendet och rapport om de utsläpp av olika ämnen  
 som avloppsreningsverket i Askersund bidrar till. Han redovisar även behov  
 av ny sjöledning för vatten från Harge till Askersund och där viss sam- 
 läggning kan göras med föreslagen avloppsledning. Länsstyrelsen har medel  
 till projektet för bidrag till lant- och skogsbruket. 
 __________ 
  
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Nämnden ställer sig positiv till projektet och vidare utredning.  
 __________ 
  



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 10 
 
 
Sökanden 
VA-chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 30 Dnr 2009.45 
 
 Ersättningsanspråk för avloppsvatten i källare Mariedamm 
 
 Bilagda skrivelse har inkommit (Bil.1). 

 Förslag har upprättats (Bil.2). 
 __________  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Begäran om ersättning för självrisk avslås, då avloppsstoppet var på  
 fastighetens privata ledning och inte på kommunens ledningsnät. 
 _________ 
 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2020-03-16 11 
 
 
Fastighetschefen 
Förvaltningsekonomen 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 31 Dnr 2010.20 
 
 Omdisponering fastighetsprojekt Autismboende och  
 Nybyggnad förskola/skola 
 
 Förslag har upprättats av fastighetschefen (Bil.). 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

1. Omdisponering av 1 100 000 kronor från investeringsprojekt 1256  
      Autismboende Nordhagen till projekt 1255 Nybyggnad av förskola/ 
     skola Snavlunda godkänns. 

2. Beslutet meddelas kommunstyrelsen för kännedom. 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 12 
 
 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 32 Dnr 2010.19 
 
 Ändring av detaljplan Klockarebacken 1:1 o 1:12 
 
 Förslag till ändring av detaljplan har översänts av byggnadsnämnden för  
 skriftligt samråd och godkännande. 

 Byggnadsnämnden beslutade 2009-03-26 § 37 om samråd och att planen  
 handläggs genom enkelt planförfarande. 

 Syftet med planändringen är att justera del av markanvändningen från  
 kvartersmark till allmän platsmark för att möjliggöra en fastighetsreglering  
 inom fastigheterna Klockarebacken 1:1 och Klockarebacken 1:12. 

 Synpunkter på förslaget skall ha inkommit till byggnadsnämnden skriftligen 
 senast 2010-04-07. 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Ingen erinran finns mot förslaget. 
 _________ 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 13 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 33 Dnr 2010.18 
 
 Förändring av den politiska organisationen 
 
 Förslag till förändring av den politiska organisationen har enligt beslut i 
 kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-08 § 52 remitterats till samtliga  
 nämnder, revisorer och de i fullmäktige representerade partierna. Remissvar  
 skall lämnas senast den 16 april 2010. 
 _________ 
 
 Förslaget har delgivits tekniska nämnden vid dagens sammanträde. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Ingen minskning av antalet ledamöter i tekniska nämnden föreslås på 
 grund av det omfattande verksamhetsområdet.  
 __________ 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-03-16 14 
 
 
Tekniska chefen 
Fastighetsingenjören 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 34  
 
 Redovisning pågående ärenden 
 
 Sammanställning över ej färdigbehandlade ärenden, som inkommit under år  
 2009 och tidigare, har upprättats (Bil.). 
 ___________ 
 
 Tekniska chefen lämnar en statusrapport över sina ärenden.  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

1. Följande ärenden avskrivs: 

a.  Dnr 2007.107  Omlastningsplats för virke till tåg i Mariedamm –  
        ingen ny kontakt har tagits av Sveaskog 

 b.  Dnr 2008.26  Inköp av begagnad konstfrusen anläggning – 
      verksamheten överförd till kultur- och fritidsnämnden. 

 c.   Dnr 2008.75  Ansökan om iordningställande av fritidsgård i 
      Rönneshytta skola – klart, godkänt av fastighetschefen. 

d. Dnr 2008.79  Detaljplan för del av Askersundsby – klart,  
      detaljplan på gång. 

e. Dnr 2008.81  Översyn av hörselslingor – ingår i pågående  
      tillgänglighetsarbete. 

 f.    Dnr 2008.122  Ansökan om samråd ombyggnad ledn.nät – klart. 

g. Dnr 2008.128  Begäran om fartdämpare väg  till Närlundahallen  
och dnr 2009.26 Ansökan om farthinder vid Björkängens 
förskola – ingår i pågående översyn av hela Askersund, meddelas 
sökanden. 

h. Dnr 2009.27  Synpunkter ang tillfartsväg Kärraberget, 
Åmmeberg – klart. 
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Tekniska nämnden   2010-03-16 15 
 
 
 
 
 
  
 forts. Tn § 34 
 
 

2. Ärende dnr 2009.40 Ansökan om ekonomiskt bidrag till aktiviteten 
     ”Lyktgubbar” avslås och meddelas sökanden. 

3. Övriga ärenden kommer att redovisas/behandlas på kommande  
     sammanträde. 

 _________ 
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Tekniska nämnden   2010-03-16  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 35 Dnr 2010.3 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ordföranden anmäler följande, på grund av delegationsuppdrag, fattade 
beslut: 
 
tekniska chefens:                                               del.nr  5 - 16, 
gatuingenjörens:                                                 ”    ”  17 - 24.  
__________  
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 Tn § 36 
 
 Meddelanden 
 
 Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
  Dnr 2010.22 
 Rapport från förvaltningsekonomen om det ekonomiska läget för  
 skattekollektivets verksamheter, tekniska förvaltningen. 
 
  Dnr 2010.2 
 Rapport från tekniska chefen angående uppföljning av arbetsmiljömål. 
  
  Dnr 2007.40 
 Remiss från länsstyrelsen Örebro län angående förslag om avslag på 
 ansökan om hastighetsbegränsning på väg förbi skidstadion i Zinkgruvan. 
 Inga ytterligare synpunkter än som tidigare lämnats. 
  
  Dnr 2009.69 
 Remiss från Transportstyrelsen, Borlänge angående förslag till föreskrifter 
 om färd med lång odelbar last och om färd med bred odelbar last. Inga  
 synpunkter. 
 
  Dnr 2008.131 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 4 2010-02-22 angående  
 antagande av övergripande trafikpolicy för Askersunds kommun. 
 
  Dnr 2009.82 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 5 2010-02-22 angående  
 antagande av reviderad taxa och regler för markupplåtelser att gälla 
 fr o m den 1 april 2010. 
 
  Dnr 2010.8 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 7 2010-02-22 angående  
 förändrad ledningsorganisation. 
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 forts. Tn § 36 
 
 
  
  Dnr 2009.36 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 22 2010-02-22 angående  
 medborgarförslag om iordningställande av Sjövägen, Åsbro. 
 
  Dnr 2010.11 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 39 2010-02-22 angående  
 entledigande av Stefan Berg, från uppdrag som ledamot och utseende av 
 Staffan Korsgren som ny ledamot i tekniska nämnden. 
 
  Dnr 2008.124 
 Skrivelse från Vägverket Region Mälardalen, Eskilstuna 2010-03-09 
 angående förslag om utökad gatubelysning i Zinkgruvan på väg 592. 
 Inga planer på utökning. 
  
  Dnr 2010.9 
 Protokoll från kommunala handikapprådet 2010-02-15. 
 
 
 ___________ 
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