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§ 109 Dnr 14  

Mötets öppnande - upprop, val av justerande, 
fastställande av dagordning  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Lars-Göran Bromander (S) till justerare av 

dagens protokoll. 

2. Tekniska nämnden fastställer dagordningen med följande ändringar och 

tillägg: Punkten 15 läggs som punkt 3, punkten 20 som punkt 4. Punkten 21 

läggs som punkt 8. Punkten "Övriga frågor" läggs till som punkt 23. 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 110 Dnr 722  

Förvaltningsinformation      

Sammanfattning  

Anna Darpe redogör för nuläge Avfall: 

Upphandlingen av avfallsinsamlingen är som tidigare meddelat överklagad. 

Den klagande har inte beviljats prövningstillstånd vilket också har 

överklagats. 

Eventuellt kan man behöva teckna någon annan typ av avtal om inte detta 

blir klart. 

När det gäller ÅVC så går nuvarande avtal ut den 15 oktober 2020. Förslag 

att samordna detta med Sigtuna och Upplands-Bro, tjänsteskrivelse gällande 

gemensam upphandling kommer till nämnden i februari. Upphandlingen 

föreslås samordnas av Sigtuna kommun. 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 111 Dnr 2019/00360  

Taxa för markupplåtelser      

Sammanfattning  

Simon Linde informerar om taxa för markupplåtelser: 

Vad är en markupplåtelse? 

- Det är inget markavtal mellan kommunen och enskild/näringsidkare 

- Polismyndigheten ger formellt tillstånd 

- Kommunen remissinstans  

 

När behövs en markupplåtelse? 

- När offentlig plats ska nyttjas till något annat än vad som är tänkt 

 

Viktiga styrdokument kring detta: 

- Ordningslagen 1993:1617 

- Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 

plats med mera (1957:259) 

- Allmänna ordningsföreskrifter, gällande inom Håbo kommun (ks 2008/13 

nr 2012.3773) 

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 112 Dnr 2019/00377  

Informationspunkt: parkeringsplatser      

Sammanfattning  

Simon Linde informerar om parkeringsinventering för Bålsta centrum: 

Metod 

- Parkeringarnas nuläge utgår från inventering 

- Parkeringar i Planprogram för Bålsta centrum (2012) har studerats 

- Samtliga pågående detaljplaneprojekt inom området har studerats 

- Diskrepanser mellan planprogram och detaljplaner har kartlagts 

- Allmänna frågeställningar har formulerats 

 

Framtida frågeställningar 

- Hur säkerställer vi att allmän parkering nyttjas effektivt? 

- Hur säkerställer vi rätt nyttjande av parkering på kvartersmark? 

- Avtal med privata aktörer om nyttjanderätt (t ex. Lidl)? 

- Ska resterande parkeringsplatser lösas som kantstensparkering? 

 

Presentationen skickas ut till nämnden.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 113 Dnr 2019/00325  

Investeringsprojekt Bålsta tätort ledningar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden förslår Kommunfullmäktige att utöka 

investeringsbudgeten för projektet 1267 Bålsta tätort ledningar med 50 

miljoner kronor från totalt 30 miljoner kronor till 80 miljoner kronor.  

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fördela ytterligare 

budget utöver redan beslutad 2019 med 30 mkr enligt följande: år 2020 med 

35 miljoner kronor och år 2021 15 miljoner kronor. Ej förbrukad 

investeringsbudget för år 2019 förs över till år 2020 i samband med bokslut.  

Sammanfattning  

De två investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar och Bålsta tätort 

pumpstationer är en förutsättning för att VA-försörjningen till de tre 

exploateringsprojekten Bålsta C, Tvåhus och Gröna dalen skall fortlöpa som 

planerat. 

På grund av tidigare förseningar i exploateringsprojekten kommer nu 

projekten att bedrivas snabbare och under kortare tid än tidigare planerat. 

Detta medför en större investeringskostnad i projektet för 2020 en lägre 

kostnad för 2021 och inga kostnader resterande år i denna investering.  

Beslutsunderlag 

  

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 114 Dnr 2019/00326  

Investeringsprojekt Bålsta tätort pumpstationer 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden förslår Kommunfullmäktige att utöka 

investeringsbudgeten för projektet 1268 Bålsta tätort pumpstationer med 10 

miljoner kronor från totalt 23,5 miljoner kronor till 33,5 miljoner kronor.  

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fördela 

investeringsbudgeten på år 2019 med 7 miljoner kronor (enligt tidigare 

beslutad budget), år 2020 med 20 miljoner kronor och år 2021 med 6,5 

miljoner kronor. Ej förbrukad investeringsbudget för år 2019 förs över till år 

2020 i samband med bokslut. 

Sammanfattning  

De två investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar och Bålsta tätort 

pumpstationer är en förutsättning för att de tre exploateringsprojekten Bålsta 

C, Tvåhus och Gröna dalen skall fortlöpa som planerat. 

På grund av tidigare förseningar i exploateringsprojekten kommer nu 

projekten att bedrivas snabbare och under kortare tid än tidigare planerat. 

Detta medför en större investeringskostnad i projektet för 2020 och en 

mindre kostnad för 2021. 

För att inte förlora tid i projektet utförs projektering och geoteknisk 

undersökning under december 2019 – februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Projektplan Bålsta tätort pumpstationer   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 115 Dnr 2019/00344  

Tekniska nämndens sammanträdesplan för år 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden antar sammanträdestider för 2020 enligt bilaga.   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att anta sammanträdestider för 2020.   

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan tekniska nämnden   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 116 Dnr 2042  

Informationsärende om lokalvården      

Sammanfattning  

Gunvor Ekström- Brittmark informerar om lokalvårdens organisation och 

uppdrag. 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 117 Dnr 2019/00371  

Förslag till omfördelning av investeringsmedel till 
Väppeby äng, gata/gc-väg och gatubelysning 
Ullevivägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreslagna omfördelningar av 

investeringsmedel inom gatu- och parkavdelningens investeringsbudget.   

Sammanfattning  

Investeringsprojekt 1302, Omläggning elledningar Draget har finansierats 

inom exploateringsbudget för området och redovisar därför ett överskott på 

763 000 kronor. Tekniska förvaltningen föreslår att kvarstående medel inom 

projekt 1302 flyttas till två projekt inom gatu- och parkavdelningens 

investeringsbudget som har underskott. Behov och förslag till omfördelning 

har redovisats i delårsuppföljningen i mars samt i delårsrapporten i augusti. 

Det ena projektet är ett befintligt projekt, 1384, Väppeby Äng, gata, GCV 

och det andra är ett helt nytt projekt som tillkommit under året, 1303, 

Gatubelysning Ullevivägen.  

Överskottet på 763 000 kronor finansierar hela underskottet på 512 000 

kronor inom projekt 1384. Resterande överskott på 251 000 kronor föreslås 

täcka del av underskottet i projekt 1303. För att täcka hela underskottet 

inom projekt 1303 föreslås även omfördelning från projekt 1378, 

Konstbyggnader, med 374 000 kronor samt från projekt 1380, Byte av 

vägtrummor, med 120 000 kronor.  

   

Beslutsunderlag 

   

      

      

      

   

Beslutet skickas till: 
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§ 118 Dnr 2019/00374  

Kommunikationsplan för införande av fyrfackssystem 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna kommunikationsplanens 

huvuddokument för införande av fyrfackskärl. 

Sammanfattning  

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en 

samordnad upphandling av avfallshämtning. Ett nytt insamlingssystem med 

fastighetsnära insamling i fyrfackskärl innebär en stor förändring i 

kommunerna. För att uppnå ett lyckat resultat krävs en systematisk 

kommunikation med anpassade informationsinsatser för hushåll och 

fastighetsägare.    

Kommunikation och information kommer att utgå från en 

kommunikationsplan, som har tagits fram i samverkan mellan Håbo, 

Knivsta och Upplands-Bro kommuner samt Sigtuna Vatten & Renhållning 

AB. Kommunikationsplanen slår fast arbetssätt, grundläggande principer 

och budskap i kommunernas gemensamma kommunikation om det nya 

insamlingssystemet och möjligheter att sortera ut förpackningar och 

returpapper.   

Planen är ett verktyg för planering, strukturering, styrning och uppföljning 

av projektets kommunikationsinsatser. Med kommunikationsplanen som 

grund tas en detaljerad plan för projektets kommunikationsinsatser fram.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Kommunikationsplan 

      

      

      

      

  

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 119 Dnr 2019/00376  

Attesträtt och attestförteckning för år 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämndens ordförande ges attesträtt under 2020 för ansvarskod 

80000000 kopplat till verksamhetskod 10400 

2. Förvaltningschef för tekniska förvaltningen ges attesträtt under 2020 med 

ansvarskodsintervallet 80000000-89999999 i kombination med alla 

verksamhetskoder inom nämnden 

3. Förvaltningschef för tekniska förvaltningen ges rätt att delegera attesträtt 

inom organisationen   

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ger tekniska nämndens 

ordförande attesträtt under 2020 med ansvarskod 80000000 kopplat till 

verksamhetskod 10400. 

Tekniska förvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges attesträtt under 

2020 med ansvarskodsintervallet 80000000-89999999 i kombination med 

alla verksamhetskoder inom nämnden. 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen.  

Aktuell attestförteckning förvaras på tekniska förvaltningen där det framgår 

vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns.     

Beslutsunderlag 

Attestförteckning tekniska nämnden 2020 

Attestreglemente 20190225 KF§10 

  

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 120 Dnr 2019/00378  

Status investeringsprojekt 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar status för tekniska förvaltningens 

investeringsprojekt per oktober 2019   

Sammanfattning  

I anslutning till ekonomiuppföljningen som sker sex gånger per kalenderår 

uppdaterar tekniska förvaltningen uppgifter om investeringsprojektens 

status i en särskild projektlista. 

I projektlistan framgår innevarande skede i respektive projekt, budget, utfall 

och prognos. Vidare framgår om och i så fall när igångsättningsbeslut har 

tagits liksom när överlämning till drift planeras. 

Slutligen framgår en riskbedömning avseende tid, kostnad och 

omfattning/kvalitet.   

Beslutsunderlag 

Status investeringsprojekt per oktober 2019 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 121 Dnr 2019/00119  

Ekonomiuppföljning 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar tekniska förvaltningens ekonomiuppföljning 

för oktober 2019.   

Sammanfattning  

Den skattefinansierade verksamheten har en prognos för driften för helår 

2019 som överensstämmer väl med budget. Prognosen för helåret är 

214 000 kronor lägre än budget. 

Den taxefinansierade verksamheten har en prognos för driften för helår 2019 

som är 868 000 kronor lägre än budget. Den lägre prognosen beror främst 

på lägre personalkostnader inom VA-verksamheten. 

Sammantaget har förvaltningen en prognos för driften som ligger ca 1 

miljon kronor under budget. 

De skattefinansierade investeringarna har en prognos som kraftigt 

understiger investeringsbudgeten för 2019. Detta beror till stor del på att 

investeringsbudgeten för ett projekt under tidigare år inte har fördelats över 

de år då projektet faktiskt genomförs. Hela budgeten har istället lagts det 

året projektet startade. Detta blir missvisande. Det finns också många andra 

faktorer som kan påverka utfallet i investeringsprojekten. Det kan finnas ett 

beroende till exploateringsprojekt som blivit tidsförskjutna vilket påverkar 

investeringsprojekt som inte heller kan starta. Det kan finnas en oklarhet i 

den beställande verksamhetens krav och önskemål i projekten som fördröjer 

utförandet. Det kan också finnas tekniska svårigheter i projekten som 

påverkar tidplanen.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning oktober 2019, tekniska nämnden   

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 122 Dnr 2019/00388  

Ianspråktagande av fonderade medel för VA-
verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att VA-verksamheten får ianspråkta 

fonderade medel i VA fonden med 11,5 miljoner kronor.  

Sammanfattning  

VA-verksamheten har ett upparbetat och fonderat kapital på 11,5 miljoner 

kronor. Lagstiftningen är utformad så att det är möjligt att hantera 

underskott och överuttag mellan åren, och en möjlighet är avsättning till en 

fond. Dessa fonderade medel behöver nu ianspråktagas.  

Beslutsunderlag 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 123 Dnr 2019/00391  

Förslag till omfördelning av investeringsmedel VA 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna omfördelning av 

investeringsmedel inom VA-avdelningens investeringsbudget.   

Sammanfattning  

Investeringsprojektet 1252, Ombyggnad Skokloster råvattenintag 

budgeterades första gången 2015 man sökte bygglov som drog ut på tiden 

vilket gjorde att man flyttade investeringen framåt i tiden under flera år.  

När bygglovet väl var godkänt hade förutsättningarna ändrats genom 

politiska beslut vilket påverkat utförandet. 2019 redovisas därför ett 

överskott på 1 952 329 kronor. Tekniska förvaltningen föreslår att 

kvarstående medel inom projekt 1252 flyttas till investeringsprojektet 1258 

underhåll pumpstationer som prognostiserar ett underskott för 2019.   

Beslutsunderlag 

Flytt av investeringsmedel mellan projekt, se ärendet.   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 124 Dnr 2019/00397  

Önskemål från kommunala handikapprådet om åtgärd 
vid trappa intill Fridegård 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen lägger taktila 

plattor som ledning för funktionshindrade i över- och nederkant av 

terrängtrappan mellan Fridegård och Bålsta centrum. 

2. Tekniska nämnden beslutar att finansiering sker inom investeringsprojekt 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2020.   

Sammanfattning  

Handikapprådet i Håbo kommun har uttryckt önskemål om att förbättra 

säkerheten för funktionshindrade vid terrängtrappan mellan Fridegård och 

Bålsta centrum.  

Tekniska förvaltningen har tidigare i samma syfte, på en cirka tre meter bred 

yta, bilat bort de betongsteg som tar upp höjdskillnaderna. Handikapprådet 

anser att det fortfarande är svårigheter för funktionshindrade, framförallt för 

de med nedsatt syn, att hitta fram till den yta som har gjorts slät. 

Handikapprådet har därför önskat att resterande betongsteg ska bilas bort 

och ytan asfalteras precis som den yta som tidigare gjorts om.  

Kostnaden för en sådan åtgärd beräknas till cirka 100 000 kronor och 

tekniska förvaltningen föreslår därför en enklare lösning med taktila plattor 

som ledning för synskadade i över- och nederkant av trappan. Kostnaden för 

att anlägga dessa är cirka 55 000 kronor. Finansiering föreslås ske inom 

investeringsprojekt trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2020.     

Beslutsunderlag 

   

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 125 Dnr 2019/00208  

Medborgarförslag: Plantering av körsbärsträd i nya 
Väppebyäng 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag om plantering av 

körsbärsträd i nya Väppeby äng samt namnbyte till Körsbärsdalen.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om plantering av en större mängd 

körsbärsträd i området vid Åkervägen, Tegvägen och Gärdesvägen samt att 

detta område döps om till Körsbärsdalen. 

Förslaget bör avslås då det riskerar att minska orienterbarheten i området 

och Bålsta tätort i stort. Vidare kan platsens lämplighet för plantering av 

körsbärsträd ifrågasättas.   

Beslutsunderlag 

Yttrande från namngruppen      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-12  
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§ 126 Dnr 2019/00168  

Riktlinjer för vägvisning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Riktlinjer för vägvisning.   

Sammanfattning  

I syfte att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent skyltning av vägvisning i 

kommunen, har gatu- och parkavdelningen upprättat riktlinjer för 

vägvisning. Håbo kommun har sedan tidigare inga antagna riktlinjer för 

vägvisning.     

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för vägvisning 

Bilaga 1  

Synpunkter från Håbo Företag   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 127 Dnr 2019/00353  

Lokal trafikföreskrift om hastighet (40) på Råbyleden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om hastighet på Råbyleden (0305 2019:00053) 

Sammanfattning  

Råbyleden har idag en hastighetsbegränsning på 60 km/t fram till 

bostadsområdet Råby. Längs sträckan mellan Kalmarleden och i höjd med 

Kalmar kyrka finns ett antal bostäder som har inkommit med synpunkter om 

höga hastigheter på Råbyleden. Synpunkter har även inkommit om den 

busshållplats som är lokaliserad på sträckan och hur osäker den upplevs på 

grund av hastigheten. Detta tillsammans med att utformningen av vägen inte 

tillåter så pass höga hastigheter som begränsningen anger leder till att en 

ändring är relevant. 

För sträckan mellan Kalmarleden och i höjd med Kalmar kyrka (markerat i 

rött på kartan) föreslås hastigheten begränsas till 40 km/t eftersom vägens 

utformning inte tillåter högre hastigheter, hastighetsmätningar visar på höga 

hastigheter över de tillåtna samt att önskemål från de boende inkommit. 

 

Beslutsunderlag 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 128 Dnr 2019/00354  

Lokal trafikföreskrift om hastighet (60) på Råbyleden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om hastighet på Råbyleden (0305 2019:00054)  

Sammanfattning  

Råbyleden har idag en hastighetsbegränsning på 60 km/t fram till 

bostadsområdet Råby. Längs sträckan mellan Kalmarleden och i höjd med 

Kalmar kyrka finns ett antal bostäder som har inkommit med synpunkter om 

höga hastigheter på Råbyleden. Synpunkter har även inkommit om den 

busshållplats som är lokaliserad på sträckan och hur osäker den upplevs på 

grund av hastigheten. Detta, tillsammans med att utformningen av vägen 

inte tillåter så pass höga hastigheter som begränsningen anger, leder till att 

en ändring är relevant. 

I och med antagande av den hastighetssänkande lokala trafikföreskriften 

som föreslagits (0305 2019:00053) upphävs gällande föreskrift om 60 km/t 

för hela sträckan (0305 2010:00108). För att återinföra 

hastighetsbegränsningen 60 km/t för den resterande delen av Råbyleden 

krävs att ny lokal trafikföreskrift antas. 

För den sträcka av Råbyleden som ligger i höjd med Kalmar kyrka och fram 

till bostadsområdet Råby (markerat i rött på kartan) föreslås hastigheten 

begränsas till 60 km/t eftersom gällande föreskrift upphävs i och med 

antagandet av Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 

Råbyleden (0305 2019:00053). 

 

Beslutsunderlag 

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-12  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 129 Dnr 2019/00394  

Gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och 
Skoklosters slott 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att projektera och bygga en ny gång- och 

cykelväg mellan Slottsskogen, Lötenvägen, och Skoklosters slott utmed 

Slottsskogsleden och Skoklostervägen inom den investeringsbudget som 

finns avsatt för ändamålet år 2019 och år 2020, totalt 6 mkr.     

2. Tekniska nämnden noterar informationen om påbörjat arbete med att 

utveckla del av Upplandsleden till en mer tillgänglig naturstig med 

delfinansiering via LONA-bidrag.  

Sammanfattning  

I samband med förarbeten för översiktsplan för Håbo kommun genomfördes 

en medborgardialog med boende i Skokloster. Då framfördes önskemål om 

att knyta ihop Slottsskogen och Skoklosters slott med en gång- och 

cykelväg.  

Tekniska förvaltningen har tidigare utrett olika sträckningar vilka nu har 

förkastats. Förvaltningen återkommer därför med ett förslag om att 

projektera och anlägga en 1 100 meter ny gång- och cykelväg mellan 

Lötenvägens vändplats och Skoklosters slott utmed Slottsskogsleden och 

väg 555, Skoklostervägen, (enligt kartbilaga, sträcka 1).  

Syftet är att skapa en gång- och cykelvägsanknytning som är tillgänglig för 

alla, som är asfalterad och förberedd för belysning. 

Tekniska förvaltningen föreslår utöver detta att del av Upplandsleden 

utvecklas till en mer tillgänglig naturstig för att skapa möjligheter för de 

som hellre vill färdas igenom skogen (enligt kartbilaga, sträcka C). 

Utvecklingen ska ske i samråd med Upplandsstiftelsen och medfinansiering 

har sökts genom LONA-bidrag. Utvecklingen av naturstigen är även en del i 

utvecklingen av besöksnäringen i Skokloster.  

Beslutsunderlag 

Kartbilaga   

      

Beslutet skickas till: 
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§ 130 Dnr 2019/00080  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska 
nämnden  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-10-22 – 2019-11-22.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-10-22 – 2019-11-22.  

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut enligt bilaga     

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 131 Dnr 1810  

Övriga frågor      

Sammanfattning  

Budget 2020 

- Håller på för fullt med att ta fram konsekvenser av budgetbeslutet för 

nämnden/förvaltningen (Eva) 

Räddningstjänsten 

- Viktigt att tänka på alternativa utrymningsvägar i fastigheter vid brand om 

brandkårens stegbil inte hinner fram i tid för att evakuera personer via 

fönstren. 

Passerkort 

- Fem personer i nämnden saknar passerkort vilket upplevs som mycket 

osmidigt. Lisbeth Bolin lovar ta upp frågan med säkerhetssamordnaren. 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


