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Tid och plats Kl. 17.00, torsdagen den 23 januari 2020, Skoklosterrummet, 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, Karin Gustafsson, 

fastighetschef, Ulla Lindroth Andersson, chef Gata och Park, Krister Nilsson, 

VA-chef, Gunvor Ekström Brittmark, lokalvårdschef, Therese Sjöblom, 

förvaltningsekonom, Jimmie Steibert, VA-projektledare (§§ 1-2), Ronny Sjölund, 

VA-projektledare (§§ 1-2), Emelie Burlin, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Lars-Göran Bromander (S) 

Tid och plats Kl. 09.00, torsdagen den 30 januari 2020, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 1-4 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Emelie Burlin  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander 
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Underskrift 
  

 Emelie Burlin  
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§ 1 Dnr 668  

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

Tekniska nämndens beslut 

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

dagens protokoll.  

2. Tekniska nämnden fastställer dagordningen utan ändringar. 

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 931  

Förvaltningsinformation      

Sammanfattning  

 VA-projektledaren Jimmie Steibert informerar om ett pågående 

omläggningsarbete avseende VA-ledningar i gamla Bålsta.  

Kommentarer om redovisningen: Vikten av att informera allmänheten om 

pågående omläggningsarbeten och om alternativa genomfartsvägar. 

Informationen kan med fördel ske med informativa skyltar på platsen. 

 

 Gatu- och parkchefen, Ulla Lindroth Andersson informerar om 

arbetet med laddstolparna i centrala Bålsta.  

Ulla Lindroth Andersson informerar vidare om utfallet av den nya 

trafikföreskriften på den tillfälliga parkeringen vid Bålsta tågstation. Många 

har felparkerat och fått böter. Parkeringsövervakningen är stoppad tills 

vidare för att om möjligt skapa ytterligare platser samtidigt som 

framkomligheten för utryckningsfordon och risken att bilar parkeras in 

förhindras.   

Kommentar om informationen: Det är önskvärt med en informationsskylt 

som är placerad vid infarten till parkeringen.   

Ulla Lindroth Andersson informerar också om att avdelningen håller på att 

ta fram en lek- och aktivitetsplan.  

 Avfallschefen Anna Darpe informerar om det pågående 

avfallsinsamlingsprojektet, bland annat om kommande 

informationsinsatser, avtal som är tecknade och vilket arbete som 

kvarstår. 
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§ 3 Dnr 2020/00011  

Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021 - 2022, 
tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till budget och 

verksamhetsplan år 2020, plan 2021-2022 för tekniska förvaltningen. 

2. Tekniska nämnden tar del av förvaltningens beskrivning av konsekvenser 

av de åtgärder som ska utföras i nämndens verksamheter med anledning av 

den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2020. 

3. Tekniska nämnden beslutar att ianspråkta 9, 2 miljoner kronor från VA-

fonden samt 1,5 miljoner kronor från Avfallsfonden.  

Sammanfattning  

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhets-

analyser togs fram under våren 2019. Efter budgetkonferensen i september 

genomfördes politisk beredning.  

Kommunfullmäktige beslutade 9 december 2019 om kommunens budget 

och verksamhetsplan för 2020 med plan för 2021 och 2022. 

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade budgeten har tekniska 

nämnden inte erhållit någon kompensation för utökningen av gatu- och 

parkanläggningar samt lokaler som sker genom befolkningstillväxten. 

Förutom det generella effektiviseringskravet om 2% som gäller samtliga 

verksamheter i kommunen, har ett effektiviseringskrav om ca 5,6 miljoner 

kronor tillkommit. Förvaltningen har arbetat fram ett budgetförslag med 

tillhörande konsekvensbeskrivning som biläggs budgeten. 

Tekniska nämndens budget och verksamhetsplan för 2020 med plan för 

2021 och 2022 framgår i sin helhet i bilagd budget. 

Driftbudgetramar för 2020, totalt 54 078 tkr, fördelas mellan tekniska 

förvaltningens verksamheter enligt följande 

Tekniska nämnden       210 tkr 

Nämndadministration            267 tkr 

Gator, vägar, parkering  32 321 tkr 

Parker      4 829 tkr 

Skogsavverkning     - 400 tkr 

Fastighet   - 2 511 tkr 

Lokalvård   16 385 tkr 

Teknisk vht övergripande      558 tkr 
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Övrig kommungemensam administration   2 419 tkr 

 

Investeringsbudget för 2020, totalt 225 336 tkr, fördelas enligt följande 

Skattefinansierade investeringar                                153 836 tkr 

VA-verksamhet investeringar                                      52 500 tkr 

Avfallsverksamhet investeringar                                  19 000 tkr 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022 

Konsekvensbeskrivning   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att nämnden beslutar att tillskriva 

kommunstyrelsen om att budgetramen för Tekniska nämnden för 2020 höjs 

med 5 696 000 kronor då den av fullmäktige fastställda ramen får orimliga 

konsekvenser. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Lars-Göran Bromanders 

ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras.  

Omröstningsresultat 

Ordförande fastställer voteringsordningen: Ja- röst för att tekniska nämnden 

beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 

för år 2020, plan 2021-2022, Nej-röst för att nämnden beslutar att tillskriva 

kommunstyrelsen om att budgetramen för Tekniska nämnden för 2020 höjs 

med 5 696 000 kronor då den av fullmäktige fastställda ramen får orimliga 

konsekvenser.  

 

Ja-röst lämnas av: Lisbeth Bolin (C), Erik Nylén (SD), Bo Johnson (M) 

Nej-röst lämnas av: Lars-Göran Bromander (S), Jonny Ekblom (S) 

 

Med 3 ja-röster och 2 nej-röster beslutar tekniska nämnden i enlighet med 

förvaltningens förslag.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef, tekniska förvaltningen 

Ekonomichef 

Förvaltningsekonom 

Kommunstyrelsen – för kännedom 
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§ 4 Dnr 2020/00012  

Anmälan av delegationsbeslut tekniska nämnden 2020 
- januari 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-11-23 – 2020-01-16.   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-11-23 – 2020-01-16   

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga   

 

 

      

      

      

      

 

 
 
 

 


