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§10 

Fastställande av dagordning 

Tekniska utskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Dnr 62699 

l . Dagordningen fastställdes utan änching. 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 11 Dnr 2016/00002 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2016 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta ny delegationsordning for 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare gällande 
delegationsordning (KS 2014/158, antagen KS 2014-11-24 § 154). 

3. Kommunstyrelsen beslutar att förfrågningsunderlag till upphandling, vid 
behov bör godkännas av ansvarigt utskott, i enlighet med fastställd 
delegationsordning. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens delegationsordning bör ses över löpande och minst en 
gång per år. Kommunstyrelsens förvaltning har vid den årliga översynen 
ansett att revideringsbehovet har valit så pass stort att ett forslag till ny 
delegationsordning har tagits fram. Nu gällande delegationsordningen är 
inte anpassad for kommunstyrelsens nuvarande organisation och delegation 
har saknats till kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och 
Ii vsmilj öutskott. 

Den största forändringen är alltså att tekniska utskottet och kultur·· och 
livsmiUöutskottet nu ges delegation inom några områden. Förutom detta har 
delegationsordningen aktualiserats avseende bl.a. tjänstebeteckningar. Några 
"standarddelegationer" som återfinns i de flesta kommuners 
delegationsordningar har lagts till och delegationsordningen har också 
fottydligars på fletialet områden. 

Delegationsordningen har varit ute på remiss till kommunstyrelsens 
avdelningar och inkomna synpunkter har efter avvägnjng arbetats in i 
forslaget till ny delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till ny delegationsordning 
- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforande föreslår att en beslutspunkt 3 läggs till: 

3. Kommunstyrelsen beslutar att förfrågningsunderlag till upphandling vid 
behov bör godkännas av ansvarigt utskott i enlighet med fastställd 
delegationsordning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

Kommundirektör Per Nordenstam menar att det blir en ineffektiv 
upphandlingsprocess om förfrågningsunderlag måste godkännas först av 
utskotten och att det borde kunna lösas med rutiner där rapport om vilka 
upphandlingar som är på gång presenteras för utskotten. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det nya förslaget kan läggas till förvaltningens förslag 
och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommundirektör 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 
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2016-03-29 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§12 Dnr 2015/00315 

Motion: Införande av 30-sträcka längsAsleden 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l . Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 30-
sträcka på den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att 
utreda hur lokala trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till 
sträckningen av de säkra skolvägarna och kommunens förskolor .. 

Sammanfattning 

Michael Rubbestact (SD) och Linnea Bjuhr (SD), har inkommit med en 
motion avseende införande av 30 km/h på den del av Åsleden där Äppelbo 
och Täppans förskola ligger. 

Tekniska avdelningen har tidigare inte specifikt infört 30 lan/h utanfår 
förskolor. De flesta förskolorna ligger i bostadsområden som har 30 km/h 
inom hela området och det är därför det är 30 km/h utanför dessa. Däremot 
så har kommunen 30 lan/h, hela eller del av dagen, utanför kommunens 
skolor. 

Inom det ordinarie arbetet med översyn av hastigheter på det kommunala 
'.'ägnätet planerar Tekniska avdelningen att föreslå avvikelse från 
bashastigheten på hela Åsleden och begränsa hastigheten till 40 lan/h. 

I ett projekt tillsammans med Barn- och utbildningsfåtvattningen utreder 
och skapar Tekniska avdelningen säkra skolvägar. Projektets mål är att 
identifiera lämpliga skolvägar, göra dessa trafiksäkra och trygga samt 
informera om och rekommendera föräldrar och barn om dessa. 

Tekniska avdelningen föreslår att motion avseende införande av 30 km/h på 
den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger avslås och att 
avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala trafikföreskrifter ska 
utformas med hänsyn taget till sträckningen av de säb·a skolvägarna och i 
samband med detta ta hänsyn till motionens intentioner. 

Beslutsunderlag 

- Motion, daterad 2015-11-15 
- Tjänsteslaivelse, 2016-03-1 1 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår ändling av beslutspunkterna enligt nedan: 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

l . Kommunfullmäktige beslutar att bifa ll a motionen om infarande av 30-
sträcka på den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans fårskola ligger. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att 
utreda hur lokala trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till 
sträckningen av de säkra skolvägarna och kornmunens förskolor .. 

Beslutsgång 

Ordfårande frågar om det nya fårslaget kan antas vilket sker med 
reservation från Lars-Göran Bromander (S).) 

Protokollsanteckning 

Lars-Göran Bromander reserverar sig. 

Beslutet skickas till : 
Motionsställaren 
Tekniska avdelningen 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§13 Dnr 2015/00318 

Motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Sammanfattning 

Bengt Björkman (SD) och Kristian Leinonen (SD) har inkommit med en 
motion avseende forbud mot all tw1g trafik med släp på Kraftleden mellan 
Skörbyleden och Kalmarleden. 

Tekniska avdelningen har trafikmätningar av tung trafik med släp från 2011 
och trafilanätningar av tung trafik oavsett med eller utan släp från 2011 samt 
2015. I mätningen från 2011 framgår det att Kraftleden har en 
årsdygnsmedeltrafik på vardagar (ÅDT vardag) på nämnd sträcka på 31 
stycken tunga fordon med släp, vilket är 0,57% av den totala 
fordonstrafiken. På helgema förekommer nästan ingen trafik med tunga 
fordon med släp. 

Tekniska chefen redogör for de konselevenser som uppstår om motionen 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

- Motion, 2015-11-17 
- Bilaga T raftlanätning i Bål sta, 2016-02-29 
- Tjänsteslaivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordforande föreslår att beslutet ändras: 

l . Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordforande frågar om det nya forslaget till beslut kan antas vilket sker. 

Beslutet skickas till: 
Motionsställaren 
Tekniska avdelningen 
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2016-03-29 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 14 Dnr 2016/00093 

Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning på 
väg 542, Håbo kommun 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt foljande: 

På väg 542 (vägen mot Krägga) ställer sig kommunen positiv till att 
forlänga sträckan med 50 km/h eftersom det på denna sträcka finns 3 in
/utfarter till fastigheter samtidigt som det är flera skarpa kurvor med dålig 
sikt. Kommunen har inga synpunkter om det ska vara spärrlinje på denna 
sträcka med de skarpa kurvorna. Det filUls inget omkörningsforbud i 
dagsläget. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har skickat en remiss for yttrande till Håbo kommun gällande 
ansökan om spånlinje samt forlängd hastighetssträcka om 50 km/h på väg 
542 (vägen till Krägga). A v ansökan framgår att det är mycket tung trafik på 
denna väg. Vägen är mycket kurvig smal och med skymd sikt, trots det är 
det 70 lan/h. 

Beslutsunderlag 

- Remiss från Länsstyrelsen i Uppsala 11:\n, 2015-02-11 
- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§15 

Information 

Dnr 62701 

Tekniska utskottets beslut 

l. Tekniska utskottet noterar .informationen. 

Sammanfattning 

Telmiska chefen lämnar följande information: 

- Uppsägning av avtal för lanthandeln i Skokloster. Lokalen är dålig och det 
hävs investeringar for att verksamheten ska kunna fortsätta. Möte har 
bokats med verksamhetsutövaren. 

- Upphandling av parkeringsövervakning pågår. Nuvarande 
parkeringsövervakning vid Bålsta Centrum sker med kommunens personal, 
tills upphandlingen är klar. 

Va-chefThomas Högberg informerar om VA-enhetens verksamhet 

På enhetenjobbar en VA-chef, en VA-projektör, två VA-handläggare, en 
processingenjör, en arbetsledare, fyra driftarbetare samt tre 
ledningstekniker. VA-enhetens uppdrag är att långsiktigt säkerställa 
dricksvattenforsö1jning och mimmera störningar på miljö for samhälle och 
kommullinvånare via av loppahantering och vattendistribution. Inom enheten 
finns två vattenverk, två Teningsverk ett vattentorn, femtio pumpstationer 
samt cirka ferntiotvå mil ledningar. 

De utmaningar som enheten står inför är: 
-Kapaciteten i dagsläget, VA-modell nar beställts for att utreda det. 
- Ökade miljölaav på reningsverken och ökad säkerhet på vattenverken kan 
generera dyra investeringar. 
- Slammet från reningsverken deponeras då det räknas som farligt avfall, 
vilket är dyrt. 
- Ska VA-forsöljningen i framtiden ske i egen regi eller i sarnarbete med 
andra? 

Framtida investeringar: 
- Omläggningsplan ledningar 
- Omvandlingsområden, nyanläggningar 
- Vattenkvalitet Skokloster, råvatten 
- Underhåll av verken 
- Bålsta reningsverk nya delen, problem med att pumpen sätts igen, 
diskussioner med Sweco pågår 
- Bålsta reningsverk gamla delen, renovering och utbyggnad 
- skokloster rerungsverk, renoveringsbehov häver stora 
investeringskostnader 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

- Bålsta vattenverk, nytt styr- och reglersystem som går att styra for hand, 
ger större säkerhet 

En taxehöjning med 14% från l juli 2016 krävs, på grund av att det är stor 
del rörliga intäkter samtidigt som de fasta kostnaderna är stora och 
verksamheten kräver underhåll och renovering samt att miljökraven ökar. I 
nuläget är det lågt antal nya abonnenter. Budget kommer att hållas under 
forutsättning att taxan höjs. 

Verksamhetenjobbar med VA-plan parallellt med kotmnunens 
översiktsplan. 
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