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Tid och plats Kl. 17:00 torsdagen den 3 januari 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

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

Roger von Walden (M) 

Jonny Ekblom (S) 

Erik Nylén (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Anders Thonfors (M) 

Maria Annell (S) 

  

Tjänstemän Eva Anderling, förvaltningschef  

Clara Thorgren, mötessekreterare  

Lina Torsner, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Lars-Göran Bromander (S) 

Tid och plats Kl. 10:00 måndag den 7 januari 2019 

Justerade paragrafer §§ 1-10 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Clara Thorgren   

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander  
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§ 1 Dnr 14  

Mötets öppnande  

Tekniska nämndens beslut 

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

dagens protokoll.  

2. Tekniska nämnden fastställer föreliggande dagordning med följande 

tillägg: 

Planering av besök i verksamheterna  

Laddstolpar 

Isbanor 

Västerängsskolans kök 

Synpunktshantering  

Provisorisk vänthall stationen 

Samarbete med övriga nämnder  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  
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§ 2 Dnr 2019/00004  

Attesträtt  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämndens ordförande ges attesträtt under 2019 för ansvarskod 

80000000 kopplat till verksamhetskod 10400 

2. Förvaltningschef för tekniska förvaltningen ges attesträtt under 2019 med 

ansvarskodsintervallet 80000000-84110000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallen 10400, 24900-25999, 76500-77999, 91000-

91999  

3. Förvaltningschef ges rätt att delegera attesträtt inom organisationen.      

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ger tekniska nämndens 

ordförande attesträtt under 2019 med ansvarskod 80000000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10400. 

Tekniska förvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges attesträtt under 

2019 med ansvarskodsintervallet 80000000-84110000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallen 10400, 24900-25999, 76500-77999, 91000-

91999. 

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 

Tjänsteskrivelse 2018-12-19 

Attestförteckning tekniska nämnden 2019 

Attestreglemente och anvisningar KS nr2012.3492 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  

Ekonomienheten 

Berörda    
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§ 3 Dnr 2019/00006  

Budget och verksamhetsplan 2019, plan för år 2020-
2021 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna Budget och verksamhetsplan år 

2019, plan år 2020-2021 för tekniska nämnden, förutom investeringsdelarna 

som rör Kraftleden. 

2. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

information om Kraftleden för kommande beslut på nästa nämnd.  

Sammanfattning  

Kommunens tekniska verksamhet omfattar de skattefinansierade 

verksamheterna gata och park, fastighet och lokalvård samt de 

taxefinansierade verksamheterna VA och avfall. 

Tidigare tekniska avdelningen har arbetat fram budget och verksamhetsplan 

för den blivande tekniska nämnden. 

I dokumentet ingår driftbudget och investeringsbudget för den tekniska 

verksamheten liksom en beskrivning av verksamhetens grunduppdrag och 

utvecklingsmål. Taxor och avgifter som tas ut inom verksamheten 

tydliggörs.   

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-2021 för tekniska 

nämnden   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  

Avdelningschefer  
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§ 4 Dnr 2019/00001  

Antagande av delegationsordning  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden antar delegationsordning enligt bilaga daterad 2018-

11-30.    

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att anta delegationsordning.  

De juridiska förutsättningarna för delegering inom nämnd finns i i 

kommunallagen. Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett 

ett beslut av nämnden. Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av 

nämnden, men överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Syftet med 

att delegera beslutanderätt är att avlasta nämnderna från rutinärenden och att 

påskynda handläggning av ärenden samt att låta nämnderna hantera större 

och mer principiellt viktiga ärenden.  

Beslutsunderlag 

Bilaga delegationsordning 2018-11-30    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningens avdelningar och enheter   
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§ 5 Dnr 2019/00002  

Antagande av dokumenthanteringsplan  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden antar dokumenthanteringsplan enligt bilaga 2018-12-

04.    

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att anta dokumenthanteringsplan.    

Enligt Håbo kommuns arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-05 § 57 

ska respektive nämnd upprätta och anta en dokumenthanteringsplan.  

Dokumenthanteringsplanen beskriver nämndens handlingar och hur dessa 

ska hanteras utifrån aspekter av gallring, bevaring och förvaring. Utöver att 

dokumenthanteringsplanen är det dokument som fastställer vilka handlingar 

som ska gallras och bevaras, underlättar den också organisering och 

återsökning av handlingar.   

Beslutsunderlag 

Bilaga dokumenthanteringsplan 2018-12-04   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningens avdelningar och enheter   
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§ 6 Dnr 2019/00003  

Antagande av sammanträdestider 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden antar sammanträdestider för 2019 enligt bilaga 2018-

12-05 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att anta sammanträdestider 2019.  

Beslutsunderlag 

Bilaga sammanträdestider 2018-12-05   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden  

Förvaltningschef och avdelningschefer  

Kansli  
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§ 7 Dnr 2019/00005  

Utnämning dataskyddsombud  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Caroline Löf till dataskyddsombud från och med 

2019-01-03.     

Sammanfattning  

Den 25 maj 2018 kom en ny EU förordning för dataskydd att ersätta den 

svenska Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen heter General Data 

Protection Regulation och förkortas GDPR. I Sverige kallas den för 

Dataskyddsförordningen. 

Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt och informera och ge råd om 

Dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska 

fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade 

personer. Ombudet ska ha en självständig roll i organisationen och 

rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller 

personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-13 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Datainspektionen  

Kansli 
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§ 8 Dnr 2019/00007  

Val till handikapprådet  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden väljer Lisbeth Bolin (C) som ledamot i kommunala 

handikapprådet för perioden 2019-01-03 - 2022-12-31. 

2. Tekniska nämnden väljer Lars-Göran Bromander (S) som ersättare i 

kommunala handikapprådet för perioden 2019-01-03 - 2022-12-31.    

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att utse representanter för tekniska nämnden till 

kommunala handikapprådet.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda 

Lön 

Handikapprådet 

Kansli, förtroendemannaregister  
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§ 9 Dnr 17  

Utredning laddstolpar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda hur kommunen 

går vidare med laddstolpar.  

Sammanfattning  

Lars-Göran Bromander (S) väcker fråga om laddstolpar och önskar att 

tekniska förvaltningen undersöker hur kommunen går vidare.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 
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§ 10 Dnr 15  

Övriga frågor  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Västerängsskolans kök 

Lars-Göran Bromander (S) väcker fråga om Västerängsskolans kök, och 

undrar var i processen kommunen befinner sig.  

Förvaltningschef informerar om upphandlingen och om förändrade krav från 

skolan som tillkommit. Barn- och utbildningsnämnden ska återkomma med 

önskade krav.  

Isbanor 

Lars-Göran Bromander (S) väcker fråga om isbanor, förvaltningschef 

informerar om att frågan ligger hos kultur- och fritidsnämnden.  

Synpunkthantering  

Lars-Göran Bromander (S) väcker fråga om synpunktshanteringen, 

förvaltningschef informerar om synpunkthanteringen och om hur 

synpunkter kan redovisas. Ordförande och vice ordförande ska diskutera 

eventuell redovisning för nämnden.  

Vänthall 

Lars-Göran Bromander (S) väcker fråga om provisorisk vänthall på 

stationen, förvaltningschefen informerar om projektet i nuläget inte hanteras 

av tekniska förvaltningen.  

Verksamhetsbesök 

Lisbeth Bolin (C) väcker fråga om planering av besök i verksamheterna. 

Ordförande och vice ordförande kommer att diskutera verksamhetsbesök 

samt informationsträff med avdelningschefer på kommande 

ordförandeberedning. 

Samarbete med nämnder  

Lisbeth Bolin (C) väcker fråga om samarbete med övriga nämnder. 

Ordförande och vice ordförande tar frågan vidare.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ordförande och vice ordförande  

Förvaltningschef  
 

 


