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Tid och plats Kl. 17:00 – 19:15, torsdagen den 7 november 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) 

Sven Rosendahl (KD) 

Maria Annell (S) 

  

Tjänstemän Eva Anderling, förvaltningschef, Anna Darpe, avfallschef, Krister Nilsson, VA-

chef, Ulla Lindroth Andersson, chef gata och park, Olle Forsmark, 

nämndsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Jonny Ekblom (S) 

Tid och plats Kl. 16:30, torsdagen den 14 november 2019, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 97-106 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Jonny Ekblom  
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Datum för 

anslags uppsättande 2019-11-15 

Datum för 

anslags nedtagande 2019-12-07 

Förvaringsplats 

för protokollet Tekniska förvaltningen, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Olle Forsmark  
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§ 97   

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 tillägg "Övriga frågor" 

(L-G. Bromander), punkt 10.   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 98   

Förvaltningsinformation      

Sammanfattning  

VA: 

Krister Nilsson redogör för nuläge VA. Presentationen, som skickas ut till 

nämnden, tar upp : 

 Historik 

Personalsituation, konsekvenser 

 Organisation 

 Nyproduktion VA Bålsta kommun 

Logistik Bålsta, Bålsta tätort, Draget, Krägga, Skokloster 

 Största utmaningarna 

Rening av avloppsvatten, dricksvattenproduktion, nybyggnation ledningsnät 

 

Gata och Park: 

 Ulla Lindroth Andersson informerar om parkeringsövervakning: 

• Parkeringsövervakning utförd via upphandlat 

parkeringsövervakningsbolag är nytt, har inte funnits tidigare i Håbo 

kommun 

• Den politiska ledningen har velat gå varsamt fram och därför valt att inte 

utöva aktiv parkeringsövervakning i bostadsområden utan fokuserat på 

centrumområdet, pendlarparkeringar, vissa problemgator samt även om-

rådet runt Aronsborgsviken under sommartid. 

• Nuvarande avtal löper ut 30/6 – 2020 

• I denna upphandling är ersättningsformen utformad så att 

parkeringsövervakningsbolaget får betalt per timme som de utövar 

övervakning på plats och Håbo kommun tar alla intäkter från utfärdade 

parkeringsanmärkningar. Avtalet innebär 20 timmar övervakning per vecka 

med möjlighet att avropa ytterligare timmar. Tidigare avtal tecknades så att 

kommunen inte betalade någon timersättning. Intäkterna delades istället upp 

med 75 % till parkeringsövervakningsbolaget och 25 %  till Håbo kommun.  
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Förvaltningschef: 

Eva Anderling informerar om att man fått information från 

kommundirektören om överföring av fastighetsavdelningen från tekniska 

förvaltningen till kommunstyrelsen. I nuläget ingen ytterligare information 

om detta. Även lokalvården ska ses över. 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 99   

Informationsärende om huvudmannaskapsutredning      

Sammanfattning  

Ulla Lindroth Andersson informerar om huvudmannaskap för vägar och 

grönområden. I presentationen, som skickas ut till nämnden, framgår bl a : 

 Mycket oklarheter kring detta 

 Avsaknad av dokumentation 

 Kartläggning av nuläge med avseende på huvudmannaskap m m 

Rapport framtagen 2018 som bl a innehåller: 

 Förklaring av huvudmannaskapsbegreppet i detaljplaner 

 Beskrivning av olika typfall inkl förslag till åtgärder  

    

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 100   

Informationsärende om pågående upphandling av 
avfallsinsamling      

Sammanfattning  

Den 15 oktober genomfördes det tredje samverkansmötet för respektive 

kommuns presidium. Mötet ägde rum i Bålsta och på mötet gick man 

igenom status i projektet inklusive pågående upphandlingar, pågående 

arbete gällande kommunikationsplanen, arbetet med anpassning av taxor 

och föreskrifter. Principer i det nya insamlingssystemet gicks igenom och 

diskuterades, bland annat hemkompostering, gångavstånd och 

förutsättningar för att dela kärl. På mötet bestämdes att 

kommunikationsplanens huvuddokument ska godkännas av resp. kommuns 

nämnd. Däremot kommer bilagor att vara arbetsdokument som behöver vara 

levande och snabbt behöver kunna förändras av projektet vid behov.  

Pressmeddelande om det nya avtalet med nytt insamlingssystem kommer att 

skickas ut så fort förvaltningsrätten har meddelat sitt utfall och avtal är 

påskrivet. Ytterligare information om insamlingssystemet med fyrfack 

kommer att finnas på respektive kommun, och varje kontaktcenter har en 

FAQ. Ytterligare arbeten som pågår i samverkansprojektet är registervård, 

anpassning av tjänster i kundsystemet, revidering av avfallstaxa och 

avfallsföreskrifter. Parallellt med det pågår upphandling för omlastning och 

transport, behandling av mat- och restavfall samt inköp, hemtagning och ut-

ställning av kärl.  

I mitten och slutet av november kommer avfallsverksamheterna att 

medverka på förberedande samråd med producentansvarsorganisationerna 

TMR och FTIAB. Under våren kommer samråden att ske. Efter det vet 

kommunerna mer om ersättningsnivåer för kärl och förpackningsmaterial. 

I samverkansprojektet ser man över gemensamma resurser, bland annat 

gällande kommunikation, kundsystem, uppföljning och drift samt en 

operativ projektledare som ska fokusera på införandet av det nya 

insamlingssystemet. 
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§ 101 Dnr 2019/00291  

Revisionsrapport: Granskning av underhållsplanering 
av fastigheter, inklusive kontroll av tillförlitlighet i 
anläggningsregister - begäran om yttrande 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner yttrande avseende revisorernas granskning 

av underhållsplanering av fastigheter.  

Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen 

genomfört en granskning av fastighetsunderhåll och tillförlitlighet i 

anläggningsregister. 

Revisionens bedömning är att tekniska nämnden delvis har säkerställt en 

ändamålsenlig hantering av fastighetsunderhåll. 

Revisionen bedömer vidare att kommunstyrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig hantering av anläggningsregistret. 

Tekniska förvaltningen har planerat åtgärder för att under de närmaste åren i 

enlighet med revisionens rekommendation uppdatera långsiktiga 

underhållsplaner samt harmonisera det planerade underhållet med metoden 

för komponentredovisning.  

Beslutsunderlag 

Granskning av underhållsplanering av fastigheter, inklusive kontroll av 

tillförlitlighet i anläggningsregister – rapport 

Skrivelse från revisorerna 

   

      

           

______________ 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 

Kommunstyrelsen – för kännedom 

Tekniska förvaltningen – för kännedom 
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§ 102 Dnr 2019/00322  

Sammanslagning av investeringsprojekt inom VA-
verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att projekt 1268 och 1275 slås samman till ett 

projekt och byter namn till ”Bålsta tätort pumpstationer”. 

2. Tekniska nämnden beslutar att projekt 1267 byter namn till ”Bålsta tätort 

ledningar”.  

Sammanfattning  

Sammanslagning av två pågående investeringsprojekt i centrala Bålsta 

föreslås för att få en effektivare hantering. Även namnbyte föreslås av de 

sammanslagna projektet liksom av ett annat projekt i centrala Bålsta.  

Beslutsunderlag 

   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 103 Dnr 2019/00321  

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera inom 
pendlarparkering vid Ullevivägen 74 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om förbud att parkera inom pendlarparkering vid 

Ullevivägen 74 (0305 2019:00046). 

2. Förbudet gäller inte för anvisade platser. 

Sammanfattning  

Pendlarparkeringen vid Ullevivägen 74 är utformad som en grusplan med 

parkeringsplatser markerade i balk. Pendlarparkeringens utformning medför 

vissa ytor där tydligheten är lägre. Detta har till följd att fordon parkeras 

längs med pendlarparkeringens kanter vilket försvårar tillgången till de 

markerade parkeringsplatserna. 

I dagsläget finns det ingen lokal trafikföreskrift för pendlarparkeringen som 

därav regleras av Trafikförordningen (1998:1276). Trafikförordningens 

breda definition medger tolkningsutrymme medan en lokal trafikföreskrift 

skulle innebära ett bättre instrument för parkeringsövervakning och således 

möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av parkeringen. Kommunen bör 

därför anta den lokala trafikföreskriften om förbud att parkera inom området 

Pendlarparkering vid Ullevivägen 74. Förbudet gäller inte för anvisade 

parkeringsplatser.  

Beslutsunderlag 

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera inom pendlarparkering vid 

Ullevivägen 74.  

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(14) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-07  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 104 Dnr 2019/00151  

Inkomna synpunkter - teknisk verksamhet, 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen om synpunkter under kvartal 3 

2019.  

Sammanfattning  

Inkommande synpunkter hanteras av kommunens kontaktcenter och 

registreras i ett ”synpunktsdiarium” i Ciceron. All handläggning sker 

digitalt. Synpunkten skickas via e-post till berörd verksamhet/handläggare.  

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.  

Synpunkterna som berör tekniska förvaltningen under kvartal 3 under 2019 

summerar till 60 stycken. 53 synpunkter rör gatu- och parkverksamheten, 4 

synpunkter berör avfallsverksamheten, 2 synpunkter rör VA-verksamheten 

och 1 synpunkt rör fastighetsverksamheten. De synpunkter som inkommit 

till gatu- och parkverksamheten rör ett antal olika områden. Cykelfrågor har 

fått flest synpunkter, 7 stycken. Av dessa rör 4 synpunkter cykelställ.  

Beslutsunderlag 

Synpunkter kvartal 3 2019 

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 105 Dnr 2019/00080  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska 
nämnden  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-09-19 – 2019-10-21   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-09-19  -- 2019-10-21.    

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga   

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 106   

Övriga frågor      

Sammanfattning  

Lars-Göran Bromander (S) redogör kort för budgetärendets gång på 

kommunfullmäktige den 4 november.  

- Skattesatsen beslutades (21:09 kr) 

- Budgetärendet till stora delar återremitterat 

- Nämnderna ska ta fram konsekvensbeskrivningar 

- För tekniska nämnden blir det märkbara neddragningar då det dels finns ett 

sparbeting på ca 3,6 miljoner kronor, dels ytterligare effektiviseringar på ca 

5,6 miljoner kronor 

Eva Anderling påpekar att nämndernas budgetbeslut, till följd av 

återremissen, kommer att dröja till efter nyår.   

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


