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§ 4 Dnr 63020  

Information från Gatu- och parkenheten samt 
Lokalvårdsenheten 

Kommundirektören informerar om utskottens roll i kommunen och att dessa 

kommer att få utökad delegation när den nya delegationsordningen antas. 

Det är viktigt för utskottet att ha rätt information från verksamheterna för att 

kunna besvara de verksamhetsspecifika frågor som kan uppstå på 

kommunstyrelsens sammanträden.  

Information från Gatu- och parkenheten 

Gatu- och parkchefen redogör för organisationen. Förslag om 

organisationsförändring för verksamheten presenterades. Detta ska 

samverkas.  

Redovisning av driftbudget samt investeringsbudget för 2016 gjordes, 

exempelvis trafiksäkerhetshöjande åtgärder, planerat underhåll för 

beläggningar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kraftleden, säkra 

skolvägar, Dalvägen GC-väg, Kalmarleden GC-väg till  Frösundavik, utbyte 

kvicksilverbelysning, åtgärder enligt hastighetsplan, upprustning utemiljöer 

Skokloster.  

Gatu- och parkenhetens nuvarande uppdrag.  

I första hand tas akuta händelser hand om vilket gör att investeringar, 

utredningar, medborgarförslag och dylikt samt grunduppdraget (drift och 

planerat underhåll) blir eftersatt. 

Under 2015 inkom 1 360 telefonsamtal, 647 felanmälningar (varav 

gatubelysning 352 st), 113 synpunkter,100 anmälningar om  trädfällning. 

Dessa ska besvaras och en del åtgärdas. Det inkom även motioner och 

medborgarförslag exempelvis tung trafik på Kraftleden, Mjuka Linjen, 

belysning GC-väg mellan Åkerby och Södra Eneby, GC-väg mellan Bålsta 

och Hjälstaviken, belysning med mer Kalmarleden samt övriga frågor och 

utredningar/remisser.  

Framtiden, vad händer 

Planer och strategier, ny organisation, effektiviseringar, samarbete, dialog 

samt utökade resurser (personal och pengar). 

Ny organisation: Under gatu- och parkchefen tillsätts tre nya chefstjänster 

med olika ansvarsområden.  

Utmaningar inför framtiden är stora underhållskostnader för befintliga 

anläggningar, exploateringar på utökade ytor, ökat medborgarinflytande, 

vinterväghållningens kostnader. 
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2016 

Avsatta medel för tillgänglighet, kommer att förbrukas i arbetet med ökad 

tillgänglighet för Bålsta Centrum. Politiken anser att det är Centrumentrén 

som gäller. 

På frågan om medborgardialoger svarar gatu- och parkchefen att det görs 

hela tiden via skolor och förskolor. Hon informerar även om att det är stort 

eftersatt underhåll på skolgårdar och förskolegårdar på grund av bristande 

resurser.  Det planerade arbetet med utbyte till ledlampor har påbörjats. 

Information från lokalvården 

Lokalvårdschefen presenterade sin verksamhet. Inom verksamheten finns 40 

medarbetare, varav 30 tjänster är lokalvårdare eller kombitjänster (kost) som 

kompletteras av 10 timvikarier. På verksamheten finns 2 arbetsledare, en på 

heltid (personaladministration, fordon, kvalitetsarbete) och en på halvtid 

(beställning, administration med mer). En arbetsdag för lokalvården startar 

klockan 6 med städning grundskolor, gymnasiet, öppna förskolan, 

Dalängens demensboende, fortsätter sedan med förskolor, landstingshuset, 

Pomona med fler. På på eftermiddagen sker städning nummer två i skolor 

och i kommunhuset. Det framtida behovet för verksamheten är lokalvård för 

två LSS-boenden samt nattdagis. Detta finns ej utrymme för idag.  

Förskolor prioriteras till nackdel för äldre skolklasser samt andra 

verksamheter då det anses viktigare att dessa får städat.  

Verksamhetens budget är på cirka 13 miljoner kronor. Investeringspengar 

finns för inköp av bland annat nya tvättmaskiner vilket verksamheten är i 

stort behov av. 92% av kostnaderna är personalkostnader, 

förbrukningsmaterial är också en stor post. Det finns förslag på att 

verksamheterna själva betalar för förbrukningsmaterialet. 

Inom verksamheten finns tre bilar. Grunduppdraget är lokalvård av 65 

objekt som utförs av sju arbetslag enligt schema. Det finns även ett B-

schema som används vid hög arbetsbelastning exempelvis vid hög 

sjukfrånvaro. Arbetslagen har en viss flexibilitet utifrån behovet. 

Storstädning sker ett antal gånger per år. Fönsterputs ingår inte. Ett 

kvalitetssystem införs där mätningar kan göras på kvaliteten för 

lokalvården. Extra uppdrag kan beställas vid behov. En del av personalen 

har kunskaper om renovering av linoleumgolv. Detta görs en gång per år 

och sparar pengar åt kommunen då golven då inte behöver bytas ut. 

Höghöjdsstädning sker vid behov med skylift. Byggstäd kan beställas (av 

fastighetsenheten). Behov finns för sanering av toalett och kök. 

Kompetensen för detta finns inte idag. Det finns även ett behov av 

fönsterputsning vilket en del verksamheter gör själva idag. Det finns även 

ett behov av lokalvård på helger och kvällar för idrottshallar och dylikt. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(11) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-01  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förbättringspotential för verksamheten är att minska korttidsfrånvaron, fler 

behöver ha körkort, utökad källsortering.   

Projekt Råbydal, 

På Råbydals förskola pågår ett projekt med test av städning med partikelfritt 

vatten (kemikaliefritt). I december påbörjades städning med partikelfritt 

vatten och duk, personalen utbildades och tvätt sker med goda bakterier 

(kemikaliefritt).  

Mätning har sedan gjorts av kemist på bord, golv, toaletter skötbord före 

och efter städning med kemikalier och utan kemikalier. Personal på 

lokalvården har mått bättre efter att ha använt partikelfritt vatten för 

städning. Några kommuner har visat intresse för att komma på studiebesök. 

En utökning till andra skolor/förskolor kan ske.  

______________ 
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§ 5 Dnr 2015/00327  

Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet för vidare 

utredning.  

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16 (Dnr 2015/00327), har 

kommunstyrelsen överlämnat motion rörande energieffektivisering mellan 

ishall och simhall. Det bör påpekas att båda dessa byggnader (ishall och 

simhall) börjar närma sig slutet av sin livslängd varför investeringar i denna 

omfattning är tveksamt ur ett ekonomiskt perspektiv. Fastighetsenheten 

anser att frågan bättre hanteras i samband med framtida ny- eller 

ombyggnationer. 

Fastighetsenheten har under 2016 inga medel i budget för extra utredningar 

på denna nivå eftersom alla intäkter som erhålls är verksamheternas 

hyresbetalningar vilka redan är beslutade. Fastighetsenheten har ingen ram 

förutom för vaktmästeriet i kommunhuset. Kostnaden för en förstudie 

bedöms uppgå till cirka 400 000 kronor.  

En utförligare redovisning bland annat hur lång tid byggnaderna beräknas 

leva och vad planen för dessa är i framtiden samt hur man jobbar med 

energieffektivering i övriga objekt på förvaltningen, efterfrågas av politiken, 

därför föreslås att ärendet återremitteras.  

Beslutsunderlag 

- Motion inkommen 2015-11-16 

- KF:s beslut § 81/2015, 2015-11-16 

- Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

__________ 
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§ 6 Dnr 2016/00083  

Projektering Dalängens äldreboende, Dalvägen 5 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utvidga uppdraget och ge 

kommundirektören i uppdrag att undersöka alternativa lösningar där även 

Dalängen kan utgöra ett alternativ.  

Sammanfattning  

Fastighetsenheten har tillsammans med Håbohus AB gjort en översiktlig 

bedömning kring förutsättningarna att bygga till på Dalvägen 5 som visar på 

att det är tekniskt och verksamhetsmässigt olämpligt att utföra en 

tillbyggnad eller påbyggnad. Det är förvaltningen och Håbohus AB:s 

bedömning att uppdraget bör avbrytas. I den händelse Kommunstyrelsen 

ändå beslutar att uppdraget ska fortsätta ska det i sin helhet överlämnas till 

fastighetsägaren Håbohus AB.  

Ordförande föreslår att beslutspunkterna ändras till en punkt där uppdraget 

utvidgas och kommundirektören ges uppdrag att undersöka alternativa 

lösningar där Dalängen kan utgöra alternativ.  

Beslutsunderlag 

- Översiktlig teknisk utredning, äldreboende Väppeby 7:222, Werk1,  

2015-12-21 

- Tjänsteskrivelse, 2016-02-15  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att första punkten i beslutet tas bort och andra punkten 

ändras så att den lyder som följer: 

 

KS beslutar att utvidga uppdraget och ge kommundirektören i uppdrag att 

undersöka alternativa lösningar där Dalängen kan utgöra ett alternativ.  

Beslutsgång 

Förvaltningens förslag ställs mot det nya förslaget och det nya förslaget 

antas 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Håbohus AB 
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§ 7 Dnr 2016/00084  

Tilldelningsbeslut Frösundaviks förskola 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 

förvaltningschef/kommundirektör att teckna tilldelningsbeslut samt teckna 

avtal med entreprenör som valts av kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att denna punkt ska justeras omedelbart.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns upphandlingsenhet har på uppdrag av fastighetsenheten 

handlat upp en entreprenör som tillsammans med Håbo kommun i 

samverkan ska bygga en ny förskola i Frösundavik. Entreprenaden är en 

totalentreprenad i samverkan.  

En ny förskola med 8 avdelningar och/eller med plats för cirka 170 barn ska 

uppföras och stå klar hösten 2017. I beslutad investeringsbudget finns medel 

avsatta för 2016 med 20 Mkr och för 2017 med 30 Mkr, totalt 50 Mkr. 

Förfrågan har varit ute på räkning och anbud har inkommit.  

Utifrån kommunens befolkningsprognoser och de beräkningar som barn- 

och utbildningsförvaltningen tagit fram kommer behov av en ny förskola i 

Frösundavik att finnas vid denna tidpunkt. Om inget oförutsett händer 

beträffande bland annat befolkningsutveckling planeras Råbydals förskola 

att avvecklas när denna förskola står klar.  

För att snabbt kunna starta arbetet med den nya förskolan och på grund av 

gällande delegationsordning, behöver detta ärende justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten  

Upphandlingsenheten 
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§ 8 Dnr 2014/00035  

Medborgarförslag - belysning med mera längs 
Kalmarleden 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning 

till den bedömning som framgår av tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning  

Det inkomna medborgarförslaget föreslår tre förbättringsåtgärder för 

Kalmarleden; belysning, beläggning och vägmarkeringar. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i behoven av åtgärder på 

Kalmarleden. En del problem har redan åtgärdats, andra åtgärder ryms i 

planen för innevarande och kommande år, men ytterligare några kan av 

kostnadsmässiga skäl inte genomföras i dagsläget. Vissa delar av 

medborgarförslaget bifalls därför, medan andra delar blir föremål för 

framtida ekonomiska prioriteringar.  

Vägmarkeringar på Kalmarleden åtgärdades under 2015. Beläggningen 

bedöms kunna åtgärdas under 2016. Dock kan vissa delar av vägen behöva 

byggas om helt och för detta finns för närvarande inga investeringsmedel 

avsatta. När det gäller belysning finns en plan för detta på delar av 

Kalmarleden. Denna behandlas i budgetarbetet för 2017. Resterande 

sträckor är för kostsamma att belysa för att kunna åtgärdas i dagsläget.  

Beslutsunderlag 

- Miljö- och tekniknämndens beslut , § 97/14, med diarienummer 2014/35 

- Medborgarförslag med diarienummer 2014/35, daterat 2014-01-29 

- Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg föreslår att beslutet ändras enligt följande: 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 

den bedömning som framgår av tjänsteskrivelsen.  

Beslutsgång 

Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag, det nya förslaget antas.  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelning  
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§ 9 Dnr 2016/00075  

Yttrande om ansökan om begränsning av parkering, 
väg 263, Länsstyrelsen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen biträder Håbo Marknads AB:s ansökan till 

Länsstyrelsen om begränsning av parkering på parkeringsficka på väg 263.  

Sammanfattning  

En begäran om yttrande över ansökan till Länsstyrelsen inkom 2016-02-15. 

Ansökan avser begränsning av tillåten tid att parkera på en parkeringsficka 

längs väg 263 i Håbo kommun. Vid parkeringsfickan har en 

informationsskylt om Skohalvön satts upp för att förbipasserande ska kunna 

stanna och få tips på sevärdheter och aktiviteter på halvön. Motivet till 

begränsningen ar att ett lastbilssläp ofta ses parkerat på parkeringsfickan, 

vilket motverkar syftet med denna.   

Förvaltningen har inget att erinra i frågan mer än att kommunen stöder syftet 

med ansökan.  

Beslutsunderlag 

- Remiss från Länsstyrelsen, 2016-01-25 

- Tjänsteskrivelse, 2016-02-17 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg föreslår att beslutet ändras enligt följande: 

Kommunstyrelsen biträder Håbo Marknads AB:s ansökan till Länsstyrelsen 

om begränsning av parkering på parkeringsficka på väg 263.  

Beslutsgång 

Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag och det nya förslaget 

antas 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Gatu- och parkenheten 

 
 

 


