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Tid och plats Kl. 17:00 – 19:30, torsdagen den 9 maj 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

Lars-Göran Bromander (S), 1:e vice ordförande 

Jonny Ekblom (S) 

Erik Nylén (SD) 

Bo Johnson (M) 

Övriga närvarande  

Ersättare Anders Thonfors (M), fr 17:50 (under § 51)  

Sven Rosendahl (KD) 

Maria Annell (S) 

  

Tjänstemän Eva Anderling, förvaltningschef, Krister Nilsson, VA-chef, Ulla Lindroth 

Andersson, gatu- och parkchef, Sophie Hellmin, trafikingenjör, Therese Sjöblom, 

ekonom, Anna Darpe, avfallschef, Karin Gustafsson, fastighetschef, Olle 

Forsmark, nämndsekreterare   

 

  

Justering  

Justerare Jonny Ekblom (S) 

Tid och plats Kl. 16:00, måndagen den 13 maj 2019, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 49-59 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Jonny Ekblom 
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Underskrift 
  

 Olle Forsmark  
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§ 49 Dnr 668  

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

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Jonny Ekblom (S) till justerare av dagens 

protokoll. 

2. Tekniska nämnden fastställer dagordningen med följande ändringar: 

Punkt 9 läggs som punkt 2, punkt 2 läggs som punkt 3, punkt 3 läggs som 

punkt 6, punkt 4 läggs som punkt 7, punkt 5 läggs som punkt 8, punkt 6 

läggs som punkt 5, punkt 7 läggs som punkt 9, punkt 8 läggs som punkt 4.   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 50 Dnr 2019/00152  

Informationsärende - Riktlinjer och regler för 
vägvisning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Informationsärende om de riktlinjer och regler för vägvisning som gatu- och 

parkavdelningen har tagit fram.    

Beslutsunderlag 

Vägvisning presentation   

      

      

      

 

      

 

______________ 
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§ 51 Dnr 722  

Förvaltningsinformation 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Från avfall noteras: 

- Samverkan med Knivsta, Upplands-Bro och Sigtuna i fråga om 

upphandling av hämtning av hushållsavfall. Tilldelningsbeslut beräknas i 

mitten på juni. Presidierna bjuds in till Sigtuna i slutet av juni. 

- Miljövecka, utställning om globala miljömål, matsvinnsmätningar på 

Fridegårdsgymnasiet 

- Återbruk, ÅVC 

- Klädbytardagen 6 april lockade många besökare  

 

Från VA noteras: 

- Föreläggande om bristande underhåll på VA-nätet. En plan håller på att tas 

fram för att hantera detta. Bra dialog med Bygg och miljö 

- Slam från Bålsta reningsverk ska köras till Ragnsells, vilket ger en 

besparing och miljövinst genom kortare transporter 

 

Från Gata och Park noteras: 

- Renovering av hissarna vid stationen snart klart 

- Den föreslagna gång- och cykelvägen genom skogen vid Skokloster har 

fått avslag av Naturvårdsverket. Förvaltningen återkommer med förslag till 

alternativ lösning. 

- Flytt av belysning vid Ullevivägen 

- Ny trappa vid Ekillabadet 

- Deltagande i miljöveckan, visning av ängsytor vid Aronsborg 

- Sandupptagning, lång tid mellan grovsopning och finsopning 
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- Nedblåsta träd vid stationen, gallring kommer att göras 

 

Från Fastighet noteras: 

- Stora fleråriga byggprojekt på gång 

- Fotbollsanlägning 

- Simhall 

-Uppdrag från KS att det ska gå att få kyld tilluft till våra äldreboenden i 

sommar 

- Tillbyggnad på Skogsbrynet 

- Skeppsgården, ansökan om bygglov har lämnats in 

- För att gå vidare med solpaneler behövs en ny projektör 

- Provisorisk toalett av bajamajatyp kommer att ställas upp vid stationen då 

den gamla ska renoveras  

 

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 52 Dnr 2019/00139  

Informationsärende - Containern för brännbart avfall, 
ÅVC Västerskog 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Sammanfattning  

Avfallshanteringen utvecklas ständigt och ny kunskap ger nya återvinnings- 

och behandlingsmetoder vilket gör att sorteringen på återvinningscentralen 

förändras över tid. 

En stor del av det avfall som kommer in på återvinningscentralen kan 

återanvändas, materialåtervinnas eller sorteras ännu bättre. För att kunna 

sortera bättre måste det vara lätt att göra rätt för våra kommuninvånare. 

Stegvis har verksamheten gjort förändringar gällande sorteringen, i syfte att 

göra det enklare och tydligare för kommuninvånarna.  

För att underlätta för kommuninvånarna och för att styra mot bättre 

sortering och bättre arbetsmiljö kommer avfallsverksamheten att genomföra 

riktade informationsinsatser i syfte att öka mängden avfall som går till 

återanvändning och återvinning och att minska mängden avfall som går till 

förbränning. Det mesta av avfallet som idag kastas i containern för 

brännbart kan sorteras i någon av de övriga behållarna på 

återvinningscentralen.  

Informationsinsatserna kommer att följas upp genom att se om 

avfallsmängderna minskar i containern för brännbart. Detta kommer att 

återkopplas till kommuninvånarna genom en redovisning av 

insamlingsresultat samt vilka kostnader verksamheten kan spara genom att 

sortera avfallet bättre.  

 

   

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 53 Dnr 2019/00065  

Uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av 
förpackningar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen för tekniska 

förvaltningen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut.  

2. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschef Eva Anderling i 

uppdrag att teckna avtal å Håbo kommuns vägnar i den samordnade 

upphandlingen avseende avfallshämtning, samt övriga tillhörande 

upphandlingar av kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport och 

behandling.   

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 

och Tekniska nämnden beslutade (TN 2019-02-28) att genomföra en 

samordnad upphandling tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna 

och Upplands-Bro. 

Upphandlingen är ute på förfrågan och tilldelningsbeslut beräknas kunna 

ges i mitten på juni. Efter att överklagandetiden har passerat ska avtal 

tecknas med upphandlad entreprenör. Respektive kommun ska skriva på det 

gemensamma avtalet och enligt Tekniska nämndens delegationsordning är 

det tekniska nämnden som utser den som skriver på avseende teknisk 

verksamhet överstigande 200 prisbasbelopp. I övriga kommuner är det VD 

eller motsvarande förvaltningschef som har delegation på att teckna avtal 

varför avfallsverksamheten förslår att Tekniska förvaltningens chef får i 

uppdrag av nämnden att teckna avtal å Håbo kommuns vägnar. 

   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-28 § 12 

Protokollsutdrag 2018-09-17 § 169 

Insamlingstjänster 2019-02-14 

Protokollsutdrag 2017-04-24 § 109 

   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden föreslår följande ändrings-/tilläggsyrkande: Utöver 

förvaltningens förslag till beslut yrkar jag att ytterligare en beslutspunkt 
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läggs till där nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta 

tilldelningsbeslut. Ordningen mellan beslutspunkterna ska vara den att 

uppdraget att teckna avtal å Håbo kommuns vägnar blir beslutspunkt 2 och 

uppdraget att fatta tilldelningsbeslut, blir beslutspunkt 1.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt hennes ändrings-

/tilläggsyrkande och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschef Avfall 
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§ 54 Dnr 672  

Information - ekonomistyrprinciper 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Therese Sjöblom informerade om ekonomistyrprinciper i Håbo kommun 

med genomgång av ansvarsnivåer och regelverk.  

      

      

 

      

      

      

 

______________ 
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§ 55 Dnr 2019/00137  

Delårsuppföljning mars 2019 tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delårsuppföljning per sista mars 2019 och överlämna den till 

kommunstyrelsen.   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har upprättat delårsuppföljning per sista mars 2019, se 

bilaga. Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna från kommunstyrelsen.  

Tekniska nämnden redovisar ett överskott i driftsbudgeten för de 

skattefinansierade verksamheterna på +495 000 kronor och för de 

taxefinansierade verksamheterna på +882 000 kronor. Tekniska nämnden 

och lokalvård beräknar med ett utfall enligt budget medan Gator, vägar, 

parkering och Teknisk vht övergripande prognosticerar med ett underskott. 

Övriga verksamheter redovisar ett överskott.  

Även prognosen mot årets investeringsbudget redovisar ett överskott. För de 

skattefinansierade verksamheterna är överskottet +148,4 miljoner kronor 

och för de taxefinansierade verksamheterna +14,9 miljoner kronor. En 

bidragande orsak till överskotten är att en stor del av budgeten för många av 

projekten är lagda innevarande år vilket är missvisande då projekten är i 

tidiga skeden och endast utredningar planeras utföras 2019.  

Tekniska förvaltningen bedömer att delårsuppföljningen är upprättad utifrån 

kommunstyrelsens riktlinjer och föreslår tekniska nämnden att godkänna 

upprättad delårsuppföljning per sista mars 2019.  

   

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning mars 2019 för Tekniska nämnden, bilaga 1.  

__________ 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 

Tekniska förvaltningen 
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§ 56 Dnr 2019/00138  

Laddstolpar - upphandling av semiladdare 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att upphäva tidigare beslut om att begära in 

offerter på både semiladdare och snabbladdare, § 43, dnr 2019/00111. 

2. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upphandla 

semiladdare med fullständig tjänsteservice för placering på 

simhallsparkeringen.    

Sammanfattning  

Frågan om laddstolpar och laddinfrastruktur har utretts vid ett antal 

tillfällen. Det finns en politisk vilja att möjliggöra och vara pådrivande i 

frågan om alternativa drivmedel. För att påskynda processen föreslås att 

tidigare beslut om att ta in offerter för både semiladdare och snabbladdare 

upphävs och att tekniska förvaltningen får i uppdrag att upphandla 

semiladdare med fullständig tjänsteservice. Placering förslås vara på 

simhallsparkeringen, första parkeringsraden närmast Bålsta centrum. 

Upphandlingen ska omfatta två laddplatser och leverantören ska 

tillhandahålla service, underhåll och reparationer samt sköta kundkontakt 

och debitering. Vid framdragning av el ska förberedelse för ytterligare 

laddplatser göras.   

   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 

Avdelningschef Gata och Park 
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§ 57 Dnr 2019/00080  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska 
nämnden  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-03-23 -- 2019-04-24.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-03-23 -- 2019-04-24.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga.  

 

      

      

      

 

      

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(17) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-05-09  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 58 Dnr 2019/00151  

Inkomna synpunkter - teknisk verksamhet, 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  

Kommunen införde 2018 en ny rutin för synpunktshantering. Via 

kontaktcenter har ”en väg in” skapats för alla synpunkter. Synpunkterna 

registreras i kommunens ”synpunktsdiarium” i Ciceron. All handläggning 

sker digitalt. Synpunkten skickas via e-post till berörd 

verksamhet/handläggare. Handläggaren ska ge första återkoppling till 

synpunktslämnaren inom 48 timmar. Om synpunkten kräver fortsatt 

handläggning ska detta framgå vid första återkopplingen liksom hur och när 

vidare återkoppling kommer att ske. 

Kontaktcenter sammanställer kvartalsvis de synpunkter som inkommit till 

respektive förvaltning. I sammanställningen framgår vilken avdelning som 

är berörd av en synpunkt liksom vilken ärendekategori som synpunkten 

sorterats inom. Vid behov får fler detaljer om respektive ärende sökas i 

diariet. 

Synpunkterna som berör tekniska förvaltningen under första kvartalet 2019 

summerar till 83 stycken. 70 synpunkter berör gatu- och parkverksamheten, 

8 synpunkter berör avfallsverksamheten och 5 synpunkter berör VA-

verksamheten. Av de synpunkter som inkommit till gatu- och 

parkverksamheten avser de flesta snöröjningen kopplat till det kraftiga 

snöfallet som passerade kommunen i början av februari.     

Beslutsunderlag 

Synpunkter kvartal 1   

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 59 Dnr 673  

Övriga frågor 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar övriga frågor.  

Sammanfattning  

Följande övriga frågor anmäldes: 

- Inbjudningar till nämndledamöter/ersättare om konferenser, utbildningar m 

m bör komma till nämndens kännedom så att man kan besluta om huruvida 

någon eller några ska gå. 

- Tillfällig toalett ordnas vid stationen då den gamla är vandaliserad och 

behöver renoveras 

- Behovet av hundrastgårdar behöver utredas 

- Kommande medborgarförslag från Stämsviks Tomtförening om önskemål 

om ytterligare en eller två bänkar att placeras utefter banvallens sträckning 

genom Stämsvik mot Krägga.   

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


