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Tid och plats Måndagen den 2 oktober 2017, kl. 15:00 – 16:45, Skoklosterrummet, 

Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Lars-Göran Bromander (S) 

Bengt Björkman (SD) 

Helene Cranser (S) 

Anders Cyrillus (L), ersätter Tommy Rosenkvist (M) 

Övriga närvarande  

  

  

Tjänstemän Eva Anderling, teknisk chef 

Ulla Lindroth-Andersson, gatu- och parkchef 

Karin Gustafsson, fastighetschef 

Sophie Hellmin, teknisk handläggare 

Susanne Nyström, nämndsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Lars-Göran Bromander 

Tid och plats Torsdag den 5 oktober 2017, Kommunhuset  

Justerade paragrafer §§ 64-71 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Susanne Nyström  

Ordförande 
 

  

Christian Nordberg  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander 
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§ 64   

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

Tekniska utskottets beslut 

1. Efter mötets öppnande skedde upprop. 

2. Till justerare utsågs Lars-Göran Bromander.  

3. Dagordningen fastställdes utan ändringar.    

______________ 
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§ 65 Dnr 2017/00292  

Medborgarförslag: Utomhusgym i Skokloster 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget under förutsättning att 

Slottsskogens samfällighet ställer sig positiv till anläggandet av ett 

utomhusgym och tar på sig att sköta gymmet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av ett eventuellt 

utomhusgym hanteras i samband med kommande års budgetarbete.  

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med 

Slottsskogens samfällighet om anläggandet av ett utomhusgym.     

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att ett utomhusgym ska anläggas i Skokloster. 

Förvaltningen konstaterar att detta är en god idé men att medel för ett sådant 

saknas. Vidare är det Slottsskogens samfällighet som sköter alla 

gemensamma ytor i Skokloster. Detta innebär att samfälligheten måste 

godkänna placeringen av ett utomhusgym och också ta på sig ansvaret för 

att sköta det.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att påbörja diskussioner med Slottsskogens samfällighet om 

anläggandet av ett utomhusgym. Om samfälligheten ställer sig positiv får 

frågan om finansiering hanteras i kommande års budgetarbete. Därmed 

föreslås medborgarförslaget vara besvarat.    

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 2017-04-05 

- Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Gatu- och parkenheten, för verkställighet 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 66 Dnr 2017/00447  

Hyresavtal för Skörby Stall, Skörby 5:1 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att för Håbo Kommun ingå 

hyresavtal med föreningen Skörby Ryttarförening med 

organisationsnummer 802510-6199, avseende hyra av objekt Skörby 

Stall, Skörby 5:1, för ändamålet stall för hästar och där till hörande 

verksamhet och i övrigt enligt villkor i avtal med bilagor daterade  

2017-09-06, kontraktsnummer 10098.01. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att avtalet tecknas av 

tekniska utskottets ordförande.  

Sammanfattning  

Fastigheten Skörby 5:1 övertogs i mars 2017 av Håbo Kommun från Håbo 

Marknads AB. Byggnaden var vid övertagandet inte uthyrd. Allt sedan den 

tidigare verksamheten upphörde, som var hästverksamhet, har det varit ett 

stort intresse och engagemang från kommunmedborgarna kring stallets 

framtida användning. Flera medborgarförslag har lämnats in till kommunen 

med förslag på olika verksamheter, bland annat hästverksamhet. En ny 

förening har bildats, Skörby Gård Ryttarförening, som vill återuppta 

hästverksamheten i stallet. Med verksamhet i lokalerna minskar risken för 

skadegörelse och andra oönskade besök. Föreningen beskriver i sin vision 

hur man vill erbjuda grannar och andra närboende att på olika sätt ta del av 

föreningens verksamheter. Bland annat avser föreningen att återinföra den 

årliga Skörbydagen med aktiviteter för alla åldrar.  

Ärendet om uthyrning behandlades på Tekniska utskottets sammanträde den 

28 augusti 2017, § 54. Ärendet återremitterades för klargörande av 

hyresavtalet samt hur redovisningen av samråd med grannar skett. Begärda 

klargöranden har gjorts.   

Beslutsunderlag 

- Hyresavtal för lokal 

- Indexklausul 

- Särskilda bestämmelser 

- Kartbilaga, markområden 

- Avstående av besittningsskydd 

- Verksamhetsbeskrivning från föreningen Skörby Gård 

- Yttrande från Åkerby samfällighetsförening 

- Utdrag ur e-post från Nina Hamrén  

- Tjänsteskrivelse   

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 67 Dnr 2016/00454  

Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad 
trafiksäkerhet (södra in-/utfarten väg 545/840 Bålsta) 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genom ett antal 

mindre åtgärder som kan rymmas inom budget för 2017 och 2018 höja 

trafiksäkerheten på väg 545/840 utmed bostadsområdet Kalmarsand och 

Hälledagsvägen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidare utreda 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545/840 utmed bostadsområdet 

Kalmarsand och Hälledagsvägen med hänsyn tagen till övriga planer i 

området.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att Håbo 

kommun vidtar åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid södra in-/utfarten till 

Bålsta, väg 545/840. Bland annat föreslås fartdämpande åtgärder i form av 

utökad skyltning och anläggande av farthinder. 

Tekniska avdelningen föreslår att bifalla medborgarförslaget. Genom ett 

antal åtgärder som kan rymmas inom befintlig budget kan trafiksäkerheten 

höjas i viss mån. Längre fram i tiden kan utökade åtgärder samt alternativa 

vägsträckningar studeras.  

De åtgärder som gatu- och parkenheten kan genomföra inom befintlig 

budget är justering av de två befintliga fartguppen till erforderlig standard, 

flytta skyltningen inför fartguppen samt ansöka om en förberedande 

skyltning om 40 km/h hos Trafikverket. 

Sträckan vid den södra infarten till väg 545 är en bred väg som inbjuder till 

höga hastigheter. Där föreslås hastighetssänkande åtgärder som gör 

gaturummet anpassat för hastigheten. Dessa åtgärder måste utredas vidare 

och finansieras inom kommande investeringsbudgetar.   

Beslutsunderlag 

- Rapport från ÅF, ” Trafikmiljöåtgärder på Stockholmsvägen vid 

Kalmarsand, Håbo kommun.”  

- Medborgarförslag 

- Tjänsteskrivelse  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren, för kännedom 

Tekniska avdelningen, för åtgärd 

Kansliet, för uppföljning och till hemsidan 
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§ 68 Dnr 2017/00533  

Finansiering av laddplatser på simhallsparkeringen, 
Badhusvägen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att laddplatserna vid simhallen uppförs med 

kapacitet för semisnabbladdning som finansieras inom ram. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram en taxa 

för laddning med laddstolpar. 

Sammanfattning  

Eftersom medel inte har budgeterats för snabbladdare föreslår förvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att uppförandet av laddplatser med 

semisnabbladdning, så kallade destinationsladdare, fortskrider enligt det 

förslag som kan finansieras inom ram. 

Eftersom en plats för snabbladdning av två bilar kostar cirka 700 tusen 

kronor inklusive inkoppling, skulle gatu- och parkenheten behöva få 

utökade investeringsmedel för att kunna uppföra en sådan. Även 

driftbudgeten behöver utökas när anläggningen tas i drift. 

Lars-Göran Bromander anser att laddstolpar ska uppföras inom ram och att 

inga utökade investeringsmedel ska medges. 

Under mötet diskuterades vad som ska ligga till grund för en taxa för 

laddstolpar, tid eller kilowattimmar. I andra kommuner är det olika hur man 

gör.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2016-10-19, KS 2016/00526 nr 70200 

- Bilaga till tjänsteskrivelse 2016-10-19, KS 2016/00526 nr 70436 

- Tekniska utskottets beslut 2016-11-01, § 53 

- Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21, § 229  

- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att beslutspunkt två och tre tas bort och att en ny punkt 

om uppdrag att ta fram taxa för laddning ges till förvaltningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt det nya förslaget vilket 

utskottet bifaller.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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§ 69 Dnr 2017/00265  

Medborgarförslag: Rengöra och måla 
Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03, § 52, att överlämna 

medborgarförslag om rengöring och målning av Bildningscenter Jan 

Fridegårds fasad till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och kan konstatera att en 

målning och rengöring av fasaden redan är beställd som del av fastighetens 

ordinarie underhållsplan. Det kommer att genomföras så snart kommunens 

avtalade entreprenör har mankraft och tid att behandla kommunens 

beställning. 

Eftersom den åtgärd som medborgarförslaget efterfrågar är beställd och 

väntar på att bli utförd så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 

förslaget bifalls.    

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 

- KF 2017-04-03, § 52 

- Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren, för kännedom 

Kansliet, för åtgärd 
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§ 70 Dnr 2017/00581  

Uppdrag till förvaltningen att utreda frågan om 
parkering vid Västerängsskolan mot Dalvägen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet uppdrar till förvaltningen att utreda frågan om 

parkering/angöring vid Dalvägens slut mot Västerängsskolan.    

Sammanfattning  

En angöringsplats för att lämna barn vid Västerängsskolan saknas på den 

sidan som vetter mot Dalvägen. Det finns en asfalterad yta vid Dalvägens 

slut där föräldrar som skjutsar sina barn till Västerängsskolan parkerar och 

får parkeringsbot av parkeringsvakterna. Västerängsskolan har för lite yta på 

framsidan för föräldrar att parkera och lämna sina barn. De föräldrar som 

bor på Västerängen måste köra runt för att komma till framsidan, därför 

väljer en del föräldrar att köra till Dalvägens slut och parkera medan de 

lämnar barn. Förvaltningen behöver utreda om angörings-/ parkeringsplats 

är möjlig på denna plats.  

Lars-Göran Bromander menar att frågan borde ses mer långsiktigt med 

tanke på att Björkvallen kommer att bebyggas inom två till tre år och 

parkeringsplatserna därmed försvinner för personalen på skolan. Det 

föreslås att denna fråga blir ett eget ärende som kan tas med till nästa 

tekniska utskott.   

Beslutsunderlag 
- Kartunderlag 

- Fotografier   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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§ 71 Dnr 62701  

Information från förvaltningen 

VA-utbyggnad till Biskops-Arnö 

Tekniska chefen berättar kort om VA-utbyggnad till Biskops-Arnö. 

Utbyggnaden sker från Kivinge och fram till början av vägen ut till Biskops-

Arnö. Detta ska vara klart i november. Andra fastigheter längs med vägen 

tas med. Det blir cirka 30 stycken fastigheter anslutna på denna ledning. 

Driften beräknas komma igång vid årsskiftet. Statens Fastighetsverk 

kommer att ansvara för ledningarna inom sin fastighet. Frågan om ledningen 

är tillräckligt dimensionerad för eventuell framtida utbyggnad återkommer 

tekniska chefen med. 

Bålsta Centrum, etapp 1 och 2 

Tekniska chefen berättar kort om status för Bålsta Centrum, etapp 1. Det 

tillfälliga busstorget kommer att flyttas till nuvarande pendlarparkering 

längs Stockholmsvägen. Pendlare ska kunna parkera på den iordninggjorda 

scouttomten och vid Gröna Dalenskolan där parkeringsplatser ska 

iordningsställas så att fler bilar kan få plats.  

För etapp 2 pågår markanvisningstävling för de kvarter som det inte är 

option på.  

Talltorpsskolan 

Lokaler i före detta Talltorpsskolan kommer att vara kvar som förskola 

minst till sommaren 2018 då ny förskola i Frösundavik beräknas vara klar.  

Ridhuset i Lundby 

Nytt ridhus ska uppföras i Lundby med omklädningsrum och andra ytor. 

Godkänt avlopp saknas på fastigheten vilket fördyrar projektet. Kraven på 

tillgänglighet måste också tillgodoses.  

Grävning för fiber 

Det pågår mycket grävningsarbeten i kommunen för fiber. Det är problem 

med att de inte återställer tillfredställande vilket medför att kommunen får 

återställa på deras bekostnad om det är inom ramen för när taxan började 

gälla, vilket inte alla återställningar är.  

Det är också problem med att de inte har grävt tillräckligt djupt vilket 

medför att risken att fibern blir avgrävd vid andra markarbeten, är stor.  

Gatuingenjör 

Rekrytering av ytterligare en gatuingenjör finns i budget för nästa år. 
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Mjuka linjen 

Det är fortfarande problem med bilar som parkerar vid busshållplatsen för 

Mjuka linjen vid centrum. Numera noteras det varje gång det står bilar på 

där. Diskussioner förekommer om att inte längre trafikera där på grund av 

parkerade bilar och otrevliga förare.  

____________ 

 

 

 
 

 


