


ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 2 
 
 
Kommunstyrelsen 
VA-chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 96 Dnr 2010.73 
 
 Revidering VA-strategi Askersunds kommun 
 
 Förslag till revidering av kommunens VA-strategi har upprättats (Bil.). 
 __________ 
 
 VA-chefen redogör förslaget och de konsekvenser som kan bli följden om  
 inte vissa projekt kommer till stånd. Han hänvisar också till den information  
 om utbyggnad av Hammars avloppsreningsverk som delgavs nämnden vid  
 föregående sammanträde. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Förslaget till revidering godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen  
 för beslut. Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet, ska VA-chefen 
 komplettera med en skriftlig konsekvensbeskrivning. 
 _____________ 
 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 3 
 
 
Förvaltningsekonomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dnr 2010.35 
 Tn § 97 Dnr 2010.22 
 
 Ekonomisk rapport 
 
 Månadsrapport har upprättats och utdelas vid sammanträdet (Bil.). 
 __________ 
 
 Förvaltningsekonomen redogör för prognosen och orsaker till att utfallet 
 nu beräknas bli sämre än tidigare redovisning. 
 
 Tekniska chefen meddelar att försäljning av fastigheterna Junibacken och  
 Östra Tullen i Askersund är klara för beslut av kommunstyrelsen. 
   
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Redogörelsen godkänns och läggs till handlingarna. 
 ___________ 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 4 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kost/städ o. servicechefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 98 Dnr 2008.111 
 
 Revidering av det kostpolitiska programmet 
 
 Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-27 § 146 ge tekniska nämnden i  
 uppdrag att revidera det kostpolitiska programmet.  
   
 Kost/städ och servicechefen har inkommit med förslag upprättat 2010-10-14  
 om att någon revidering av det kostpolitiska programmet inte är nödvändig i 
 dagsläget då det följer gällande rekommendationer. Det föreslås att  
 revidering görs först när nya krav, rekommendationer eller andra ändrade  
 förutsättningar aktualiserar detta. 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta att någon revidering av det  
 kostpolitiska programmet inte görs i dagsläget utan först då nya krav  
 och rekommendationer eller andra ändrade förutsättningar  
 aktualiserar detta. 
 __________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 5 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Gata/parkchefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 99 Dnr 2010.74 
 
 Båtramp Hagabadet 
 
 Protokollsutdrag har inkommit från kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23  
 § 43 med påtalande om att den nya båtrampen inte är ändamålsenlig.  
 Rampen lutar inte tillräckligt för att det ska gå att sjösätta sin båt på ett  
 säkert sätt då man måste backa i kärra och nästan hela bilen. Nämnden  
 önskar ett svar från tekniska förvaltningen i frågan. 

 Svar har upprättats av gata/parkchefen (Bil.). 
 ___________ 
 
 Staffan Korsgren framför att rampen bör kompletteras med skylt om att den  
 endast ska användas för mindre båtar. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Gata/parkchefens skrivelse överlämnas till kultur- och fritids- 
  nämnden som svar enligt begäran. 

 2. Gata/parkchefen får i uppdrag att tillse att en skylt uppsätts som 
  informerar om att rampen endast ska användas för mindre båtar. 
 __________ 
   
  
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 6 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tn § 100 Dnr 2010.65   
 
  Medborgarförslag om iläggningsramp för båtar i  
  Åmmelången 
 
  Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-27 § 129 om att överlämna bilagda 
  medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning (Bil.). 

  Ärendet har av kommunledningsförvaltningen lämnats vidare till bl a  
  tekniska nämnden för synpunkter och yttrande. 
  ____________ 
 
  Tekniska nämnden beslutar: 

  Utöver information om att önskad plats för inläggningsrampen inte är  
  kommunal mark finns ingen erinran mot förslaget från nämnden. 
  __________ 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 7 
 
 
Frågeställaren 
Gata/parkchefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 101 Dnr 2009.78 
 
 Frågor angående brygga Strandparken 
 
 Bilagda skrivelse med bilagor har inkommit (Bil.1). 

 Tekniska nämndens beslut 2009-12-15 § 115  har tillsänts sökanden, 
 som anhållit om att få ha kvar sina bryggor, med A-post 2010-12-21. 

 Beslut 2010-09-24 av Justitieombudsmannen har inkommit till tekniska 
 nämnden (Bil.2). 

 Förslag till svarsskrivelse har upprättats (Bil.3). 
 _____________ 
  
 Staffan Korsgren och Benny Holgerson saknar i skrivelsen svar på frågan  
 om de försvunna järnrören och upplyser om de inte tillhörde den nya brygg- 
 anläggningen utan satt kvar efter den gamla bryggan. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Svar på ställda frågar översänds i enligt med gata/parkchefens skrivelse  
 med förhoppning om att de ska vara tillfredsställande och med en  
 uppmaning om att avlägsna bryggan från kommunens parkmark. 
 __________ 
 
 
  
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 8 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 102 Dnr 2010.76 
 
 Motion om fartdämpande åtgärder på Hagavägen 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-08 § 60 att överlämna  
 bilagda motion till kommunledningsförvaltningen för beredning (Bil.1). 
 Kommunledningsförvaltningen har lämnat motionen vidare för beredning av  
 gatuingenjören. 

 Gatuingenjören har upprättat förslag (Bil.2). 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Som fartdämpande åtgärder ska trafiköar användas på bl a  
  Hagavägen. Kostnaden för detta planeras i befintlig budget under  
  verksamhet 25252 Trafikåtgärder. 

 2. Beslutet överlämnas till kommunledningsförvaltningen som förslag  
  till svar på motionen. 
 ____________ 
 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 9 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 103 Dnr 2010.77 
 
 Motion om långtidsparkering vid Haga 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-08 § 62 att överlämna  
 bilagda motion till kommunledningsförvaltningen för beredning (Bil.1). 
 Kommunledningsförvaltningen har lämnat motionen vidare för beredning av  
 gatuingenjören. 

 Gatuingenjören har upprättat förslag enligt bilaga (Bil.2). 
 __________ 
 
 Staffan Korsgren föreslår att under skolfri tid på sommaren ska platsen för 
 skolbussar utefter Hagavägen upplåtas till turistbussar. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Yttrande i ärendet avges som följer. Nämnden godkänner  
  gatuingenjörens förslag och föreslår att inte tillskapa en långtids- 
  parkering mot avgift vid Haga längs bäcken vid reningsverket 

 2. Förslaget om upplåtande av plats för skolbussar utefter Hagavägen 
  till turistbussar under skolfri tid på sommaren överlämnas till  
  gatuingenjören för utredning och synpunkter. 
  
 ________ 
  
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 10 
 
 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 104 Dnr 2010.72 
 
 Remiss ansökan om hastighetsbegränsning Snavlunda 
 
 Länsstyrelsen beslutade den 28 juni 2010 om tillfälliga lokala trafik- 
 föreskrifter på väg 517 förbi Snavlunda skola och Snavlunda kyrka. 
 Dessa upphör att gälla den 22 december 2010. Ansökan om bibehållande
 av hastighetsbegränsningen har remitterats till tekniska förvaltningen för 
 eventuella synpunkter, vilka ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 
 2010-11-17 för att kunna beaktas.  

 Gatuingenjören har inkommit med yttrande (Bil.). 
 __________ 
 
 Gatuingenjörens yttrande har meddelats länsstyrelsen för att vara tillhanda 
 inom angiven tidsgräns. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Gatuingenjörens yttrande och vidtagen åtgärd godkänns. 
 ____________ 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 11 
 
 
Folkhälsoutskottet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 105 Dnr 2010.69 
 
 Remiss av genomförandeplan samverkan polisen och  
 Askersunds kommun 
 
 Bilagda förslag till genomförandeplan har remitterats till tekniska nämnden  
 för synpunkter (Bil.1). 

 Förslaget har överlämnats till gatuingenjören för beredning. Han har efter 
 genomgång av förslaget meddelat att han inte har några tilläggsförslag eller 
 synpunkter mot förslaget 
 ___________  
 
 Tekniska nämnden beslutar föreslå följande tillägg: 

 1. Vid rubrik Grov organiserad brottslighet och kolumn Kommunens  
  ansvar  infoga text Inte hyra ut eller upplåta kommunens lokaler och 
  fastigheter till kriminellt belastade gäng. 

 2. Vid den rubrik som anses lämpligast och kolumn Kommunens  
  ansvar infoga text  om allmän vaksamhet hos kommunens personal  
  som rör sig inom kommunen, t ex vaktmästare och vårdpersonal,   
  för att rapportera/larma vid misstänkta aktiviteter.  
 __________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 12 
 
 
Sökanden 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 106 Dnr 2010.78 
 
 Ansökan om sänkt hastighet del av väg T926 
 
 Ansökan om begränsning av hastigheten från 70 km/tim till 30 km/tim har  
 gjorts av boende med adress Tostebacka, Zinkgruvan. 

 Gatuingenjören har inkommit med yttrande att Kämpelandets VSF är  
 väghållare och att vägen ligger utom tättbebyggt område, vilket innebär att  
 Askersunds kommun inte är beslutsfattande vad gäller hastigheten på denna  
 väg. Trafikföreskrifter gällande hastigheter utanför tättbebyggt område  
 utfärdas av länsstyrelsen. 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Sökanden meddelas om att ansökan om önskad hastighetsbegränsning  
 måste göras till länsstyrelsen av väghållaren Kämpelandets VSF. 
 __________  
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 13 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 107 Dnr 2010.63 
 
 Inbjudan till samverkan kring barn och unga 
  
 Protokollsutdrag 2010-10-20 § 59 har inkommit från barn- och  
 utbildningsnämnden med inbjudan till tekniska nämnden att samverka  kring  
 barn och unga via ett quadruppelpresidium. 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Framförande av tack för inbjudan och överlämnar denna vidare till  
 den nya nämnden som tillträder efter årsskiftet. 
 ____________  
  



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 14 
 
 
Kommunstyrelsen 
Tekniska chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 108 Dnr 2010.75 
 
 Kärravägen Åmmeberg 
 
 Bilagda skrivelse har inkommit gällande en ny vägsträckning för del av  
 Kärravägen i Åmmeberg (Bil.). 
 __________ 
 
 Tekniska chefen redogör för ärendet. 
 
 Hans-Olof  Karlsson framför att vägföreningen kan söka statsbidrag för  
 projektet på grund av att trafiksäkerheten förbättras. 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut med upplysning  
 om möjligheten för vägföreningen att söka statsbidrag för förbättrings- 
 åtgärder för trafiksäkerhet. 
 __________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 109 Dnr 2010.3 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ordföranden anmäler följande, på grund av delegationsuppdrag, fattade 
beslut: 
 
tekniska chefens:                                               del nr  78-80,   
fastighetschefens:                                                 ”   ”   9,                                          
fastighetskamrerns:                                                 ”   ”   66-73,  
gatuingenjörens:                                                      ”   ”   146-153, 
gata/parkchefens:                                                     ”   ”   1, 
VA-ingenjörens:                                                      ”   ”   8-14.  
__________  

 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-11-16 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 110 
 
 Meddelanden 
 
 Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
 Program till vattenseminarium den 7 december 2010 på City konferens- 
 Center i Örebro som arrangeras av enheten för vattenvård, Länsstyrelsen 
 i Örebro län enligt tidigare meddelande. 
 
  Dnr 2010.39 
 Protokollsutdrag 2010-09-27 § 119 från kommunfullmäktige angående 
 antagande av förslag om utvidgat VA-verksamhetsområde Askersund. 
 
  Dnr 2010. 46 
 Ärende angående markbyte i Hammar för VA-verksamheten har behandlats  
 av kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-20 § 176 men är därefter  
 vilande enligt besked från kommunledningsförvaltningen. 
 
  Dnr 2010.27 
 Protokollsutdrag 2010-11-01 § 138 från kommunfullmäktige angående 
 besvarande av medborgarförslag om lokal karta över Åsbro m m. 
 
  Dnr 2010.9 
 Protokoll från kommunala handikapprådet 2010-09-13. 
 
  Dnr 2010.44 
 Reglering av ersättning för VA-skada i fastighet på Askersundsvägen,  
 Åmmeberg på grund av stopp i kommunens avloppsledning. 
 
  Dnr 2010.2 
 Rapport från tekniska chefen angående uppföljning av sjukfrånvaro och  
 Glädjeindex. 
 __________ 
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