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Tid och plats Kl. 17:00, torsdagen den 23 april 2020, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

DISTANSMÖTE 

Beslutande  

Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

Bo Johnson (M) 

Jonny Ekblom (S) 

Maria Annell (S), ersättare för Lars-Göran Bromander (S) 

Anders Thonfors (M), ersättare för Erik Nylén (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Sven Rosendahl (KD) 

Lars-Göran Bromander (S), icke tjänstgörande ledamot per telefon 

 

  

Tjänstemän Eva Anderling, förvaltningschef, Anna Darpe, avfallschef, Ulla Lindroth 

Andersson, chef Gata och Park, Olle Forsmark, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Jonny Ekblom (S) 

Tid och plats Kl. 14:00, torsdagen den 30 april 2020, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 39-61 

  

Ajournering Kl 18:40 – 18:50 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Jonny Ekblom 
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§ 39 Dnr 321  

Mötets öppnande - sammanträden på distans, upprop, 
val av justerare, fastställande av dagordning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Jonny Ekblom att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs med tillägg av "Övriga frågor" (punkt 23). 

3. Nämnden beslutar att ledamöterna Bo Johnson och Jonny Ekblom deltar 

på distans och att ersättare Sven Rosendahl deltar på distans.  

4. Lars-Göran Bromander deltar som icke tjänstgörande ledamot per telefon.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

Tekniska nämnden informerar om att sammanträdet hålls på distans. Efter 

kontroll konstateras att två ledamöter och en ersättare (Bo Johnson, Jonny 

Ekblom och Sven Rosendahl) deltar på distans. Lars-Göran Bromander har 

problem med sin anslutning och finns med på telefon som icke 

tjänstgörande ledamot.    

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 40 Dnr 931  

Förvaltningsinformation 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar förvaltningsinformation.  

Sammanfattning  

Ulla Lindroth Andersson informerar om lek- och aktivitetsplatsprogram: 

- 2006 utfördes en inventering av kommunens lekplatser. Denna visade att 

flertalet var i dåligt eller mycket dåligt skick. 

- 2018 är situationen den att några lekplatser avvecklats men i övrigt har få 

eller inga åtgärder vidtagits. 

- Viktigt att nu ta ett helhetsgrepp för att öka standarden på lek- och 

aktivitetsplatserna.  

- I en nyligen framtagen rapport presenteras resultatet av en inventering som 

genomförts av 16 lekplatser i Bålsta tätort.  

- Önskemål att nämnden tar beslut om detta på nästa sammanträde (4 juni) 

- Nämnda rapport skickas ut till nämnden 

 

Anna Darpe informerar om det kommande fyrfackssystemet samt om 

åtgärder vidtagna vid ÅVC med anledning av coronaviruset: 

- I slutet av april kommer information om fyrfack att skickas ut till alla som 

äger ett fritidshus i Håbo kommun, samtidigt publiceras en nyhet om detta 

på kommunens hemsida. 

- En avfallsapp har handlats upp och den kommer att lanseras under 

september. Den kommer att kunna ge pushnotiser dagen innan sophämtning 

samt vid driftsstörningar. Appen kommer även att ha en inbyggd 

sorteringsguide. 

- På ÅVC har besöksbegränsning införts, den mobila ÅVC i Skokloster har 

ställts in under april, maj och juni. Bytesboden har stängt för byte fre, lör, 

sön, mån och helgdagar. Skyddsglasögon och visir har köpts in till 

personalen, även t-shirts med uppmaning till besökare att hålla avstånd. 

Personalen har möjlighet att skicka hem besökare som uppvisar symtom, 

detta för att förhindra smittspridning. Fler och större skyltar gällande de nya 

riktlinjerna kommer att sättas upp på ÅVC. 
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Eva Anderling informerar om situationen inom lokalvården med anledning 

av coronaviruset: 

- Situationen tuff inom lokalvården 

- Många har varit sjuka, även vikarier 

- Många har gått upp på heltid 

- Önskemål från vissa verksamheter att ta hand om städningen själv, t ex 

skolan 

- Situationen på det hela taget ändå under kontroll       

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 41 Dnr 2020/00028  

Nya avfallsföreskrifter för Håbo kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna de nya avfallsföreskrifterna för 

Håbo kommun.   

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna 

avfallsföreskrifter. Föreskrifterna ska gälla from 2020-10-16.   

Sammanfattning  

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Håbo kommun. Förslaget har varit ute på samråd enligt Tekniska nämndens 

beslut 2020-02-13 § 1. Samråd har skett under perioden 18 februari 2020 till 

och med den 20 mars 2020.  

 

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig 

omfattning samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och 

allmänheten som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

 

Fyra svar inkom under samrådstiden, ett svar var ett yttrande från Håbo 

kommuns Bygg- och miljönämnd. Två svar var utan erinran på förslaget och 

ett svar var önskemål om en förenklad version av föreskrifterna. 

Avfallsavdelningen har behandlat inkomna yttranden från Håbo kommuns 

Bygg- och miljönämnd i bifogad samrådsredogörelse.  

 

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 

för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med 

fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och 

tvåbostadshus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan den 

senaste revideringen har beaktats.  

      

Beslutsunderlag 

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Håbo kommun  

Bilaga 1, Samrådsredogörelse  

Bilaga 2, Ändringar i de nya föreskrifterna  

Nuvarande avfallsföreskrifter  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen - avfallsavdelningen 
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§ 42 Dnr 2020/00111  

Begäran om omfördelning av investeringsmedel för 
utegym i Skokloster 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att inom nämndens investeringsbudget 

omfördela 360 000 kronor från investeringsprojekt 1315, Hundrastgård 

Skokloster och gamla Bålsta för anläggande av utegym i Skokloster.   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att verkställa ett 

medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i Skokloster. Ett villkor 

för att medborgarförslaget skulle verkställas var att Slottsskogens 

samfällighet var villiga att ta på sig drift och underhåll av hundrastgården. 

Samfälligheten har meddelat att de inte är villiga att göra detta. 

Samfälligheten ser dock gärna att ett medborgarförslag om utomhusgym 

verkställs. De meddelar även att de tar på sig ansvar för drift och underhåll 

av utomhusgymmet vilket även i detta fall var ett villkor för genomförande. 

För år 2020 saknas investeringsmedel för utomhusgymmet. Förvaltningen 

föreslår därför att kvarvarande medel, 360 000 kronor, i investeringsprojekt 

1315, Hundrastgård Skokloster, omfördelas till ett nytt investeringsprojekt, 

Utomhusgym i Skokloster.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Hundrastgård i Skokloster 

Medborgarförslag Utomhusgym i Skokloster   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 

Förvaltningsekonom 
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§ 43 Dnr 2020/00113  

Begäran om utökade investeringsmedel för inköp av 
fyrfackskärl 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen för att vid ett senare 

tillfälle ta beslut i frågan.  

Sammanfattning  

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en 

samordnad upphandling av avfallshämtning. Syftet med den samordnade 

upphandlingen är att skapa förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt 

sätt öka servicenivån vid insamling av avfall och därigenom 

öka utsorteringen av olika fraktioner till återvinning och minska mängden 

avfall till förbränning. Den högre servicenivån för ökad utsortering och 

återvinning av olika fraktioner ligger i linje med kommunernas avfallsplaner 

och fattade regeringsbeslut.  

Projektet kärlinköp beviljades en budget på 19 miljoner kronor för inköp av 

fyrfackskärl. Budgeten beräknades i ett tidigt skede utifrån dåvarande 

mängdförteckning på kunder och antal kärl samt en bedömning av kostnad 

för montering, utställning och utbyte av kärl. En upphandling har nu 

genomförts tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner vilket göra att en korrektare bedömning av kostnaderna kan 

göras. Utifrån nuvarande mängdförteckning på kunder och antal kärl 

beräknas kostnaden för projektet bli 23,7 miljoner kronor. Alla som bor i 

villa och fritidshus kommer att få ett första informationsutskick om det nya 

insamlingssystemet under maj månad. Ytterligare information kommer att 

skickas ut efter sommaren och i samband med att kärlen kommer att bytas 

ut. Under denna period kan det bli fler som väljer att dela kärl än idag, vilket 

gör att mängden kärl kan komma att ändras. Först i oktober vet vi den 

exakta summan då kostnaden baseras på den mängdförteckning som är 

aktuell då.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar att ärendet görs till en 

informationspunkt där nämnden noterar informationen för ett senare beslut. 

Detta då det inte nu går att säga hur många kärl som kommer att behöva 

köpas in.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med ändringsyrkandet 

och finner att så är fallet.  
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     § 44 Dnr 2020/00063  

Begäran om investeringsmedel för flytt av elcentraler 
för gatubelysning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att inom nämndens investeringsbudget för 

2020 omfördela 1 250 000 kronor från projekt 1392, Breddning Dalstigen, 

till projektet 1399, Flytt 100 gatubelysningscentraler.  

Sammanfattning  

Projektet som avser flytt av elcentraler för gatubelysning från E-ON:s 

nätstationer beviljades medel i 2019 års budget. Investeringen skulle 

fördelas på två år. I budget för 2020 saknas i nuläget tidigare planerade 

medel för 2020. För att kunna slutföra det påbörjade arbetet föreslår 

Tekniska förvaltningen att 1 250 000 kronor omfördelas inom tekniska 

nämndens investeringsbudget för 2020.  

Omfördelning föreslås göras från projekt 1392, Breddning Dalstigen som 

för 2020 har en budget på 2 587 400 kronor.  

Om projekt 1399, Flytt 100 gatubelysningscentraler, inte slutförs kan syftet 

med projektet inte uppnås, det vill säga att endast betala elnäts- och 

förbrukningsavgift för den el som kommunen faktiskt förbrukar. 

Kommunen har nu dubbla kostnader eftersom det är två parallella system 

igång. Planerade besparingsåtgärder för 2020 kommer inte att kunna uppnås 

om projektet inte genomförs i sin helhet.   

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – Gata och park 

Förvaltningsekonom 
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§ 45 Dnr 2020/00103  

Lokal trafikföreskrift om förbud mot tung trafik på 
infartsvägen till Lillsjöns Företagspark 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om förbud mot trafik med tung lastbil på infartsvägen från Södra 

Bålstaleden till Lillsjöns Företagspark (0305 2020:00005).  

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår ett förbud mot tung trafik på den mindre infartsvägen 

från Södra Bålstaleden till Lillsjöns Företagspark. Anledningen är att vägen 

inte är dimensionerad för tung trafik samt att anslutningen till Lillsjörännan 

är väldigt skarp. Syftet med denna infartsväg är att avlasta Dragetrondellen.  

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung 

lastbil på infartsvägen från Södra Bålstaleden till området Lillsjöns 

Företagspark (0305 2020:00005)   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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§ 46 Dnr 2020/00117  

Lokal trafikföreskrift om parkering vid Forsells väg 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om parkering vid Forsells väg (0305 2020:00014).   

Sammanfattning  

Önskemål om utökade parkeringsmöjligheter kring sjösättningsrampen vid 

Forsells väg har inkommit till förvaltningen. Efter utredning finner 

förvaltningen att det finns plats för ytterligare tre parkeringsplatser för 

personbil och lätt lastbil, likt de befintliga platserna. 

Eftersom de befintliga parkeringsplatserna idag saknar föreskrift inkluderas 

de i den här LTF:en. 

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Forsells väg 

(0305 2020:00014)   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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§ 47 Dnr 2020/00118  

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Forsells 
väg och inom områden vid Forsells väg 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om förbud att parkera på Forsells väg och inom områden vid Forsells väg 

(0305 2020:00016).   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden antar Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud 

att parkera inom områden vid Forsells väg. Syftet är att säkerställa att endast 

markerade platser, avsedda för parkering, används för parkering och att inga 

fordon förhindrar framkomlighet för räddningstjänsten, tillgången till 

sjösättningsrampen eller försvårar trafiksituationen kring den. I samband 

med antagande av trafikföreskriften kommer skyltningen att förtydligas. 

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Forsells 

väg och inom områden vid Forsells väg (0305 2020:00016)   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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§ 48 Dnr 2020/00025  

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på delar av 
Skeppsvägen  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om förbud att parkera på Skeppsvägen (0305 2020:00013) 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden antar Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud 

att parkera på Skeppsvägen. Syftet är att säkra åtkomsten till de 

avfallsbehållare som står längs med Skeppsvägen och därmed underlätta 

avfallshanteringen i området.  

Beslutsunderlag 

- Bilaga Parkeringstal för Håbohus bostäder vid Skeppsvägen 

- Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att parkera på 

Skeppsvägen (0305 2020:00013)  

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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§ 49 Dnr 2020/00110  

Upplåtelse av plats för byte mellan tåg och SJ:s 
ersättningsbussar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att upplåta en del av övre pendlarparkeringen 

vid Bålsta station till ersättningsbussar i samband med avstängning av 

Mälarbanan.   

Sammanfattning  

Björks buss har (på uppdrag av SJ) inkommit med en förfrågan om att 

stänga av delar av den övre pendlarparkeringen för allmän trafik och istället 

nyttja den för avlämnings- och upphämtningsplats för ersättningsbussar. 

Detta då arbete med Mälarbanan medför inställd tågtrafik mellan 

Sundbybergs station och Jakobsbergs station under tre perioder år 2020; 

Kristi himmelsfärd (21-24 maj), under sommaren (4-27 juli) och 

Allhelgonahelgen (30 oktober – 2 november). 

Förvaltningen har fört dialog med involverade parter och Region Uppsala 

gör bedömningen att ersättningsbussarna inte får plats på det tillfälliga 

busstorget. Ersättningsbussarnas snäva tidtabell medför att andra ytor, 

längre ifrån stationen, inte är aktuella. 

Det är totalt 109 av cirka 250 parkeringsplatser som berörs på aktuell 

parkering, varav tre parkeringsplatser för rörelsehindrade. Likaså berörs 

ytan för hämtning och lämning precis utanför ingången. Storleken på ytan 

beror på antalet bussar, bussarnas begränsade svängradie samt att både 

avlämning och upphämtning ska ske samtidigt. 

Avstängningen av parkeringsplatserna sker dock under perioder då färre 

pendlar och det kvarvarande antalet parkeringsplatser bedöms täcka 

behovet. Förvaltningen föreslår därför att tillgodose Björks buss förfrågan 

och upplåta en del av övre pendlarparkeringen till ersättningsbussar i 

samband med avstängningen av Mälarbanan. 
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 Sammanträdesdatum  

 2020-04-23  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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§ 50 Dnr 2020/00112  

Ersättning av containern för brännbart på ÅVC 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning  

En stor del av det avfall som kommer in på återvinningscentralen kan 

återanvändas, materialåtervinnas eller sorteras ännu bättre. För att kunna 

sortera bättre måste det vara lätt att göra rätt för våra kommuninvånare. 

Stegvis har verksamheten gjort förändringar gällande sorteringen, i syfte att 

göra det enklare och tydligare för kommuninvånarna. För att styra mot 

bättre sortering och bättre arbetsmiljö har containern för brännbart ersatts 

med en container för tapeter, takpapp och gummi, TTG, som är material 

som vi idag inte kan återvinna utan som går till förbränning. Det är fler 

typer av avfall som kan slängas i TTG men alla sopsäckar ska tömmas. 

Personal finns på plats för att hjälpa till med vad som ska sorteras var. 

Avfallshanteringen utvecklas ständigt och ny kunskap ger nya återvinnings- 

och behandlingsmetoder vilket gör att sorteringen på återvinningscentralen 

förändras över tid.  

För att underlätta för kommuninvånarna och för att styra mot bättre 

sortering och bättre arbetsmiljö föreslås att containern för brännbart avfall 

tas bort. Den brännbara containern ersätts med TTG (Tapeter, takpapp och 

gummi), som finns på plats sedan ett år, vilket också är den containern de 

flesta kunder använder redan idag istället för containern för brännbart. 

Tydligare skyltar kommer att sättas upp och personalen jobbar aktivt med 

att hjälpa besökarna att sortera rätt. 

   

Beslutsunderlag 

  

      

      

     ______________ 
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§ 51 Dnr 2020/00073  

Namnsättning av nytt äldreboende vid 
Magdalenakyrkan 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att namnge nytt vårdboende vid Kyrkcentrum 

till Parkgården.  

Sammanfattning  

Intill Kyrkcentrum i Bålsta ska ett nytt vårdboende uppföras. Det 

kommunala bostadsbolaget Håbohus genomför byggnationen. Förr fanns det 

en dansbana och föreningslokal på platsen. Dansbanan var ett välkänt inslag 

i Bålsta under 1950- och 1960-talet och föreningslokalen var en 

samlingsplats fram till byggnationen av Kyrkcentrum. Föreningslokalen 

benämndes Parkgården. Namnberedningsgruppen föreslår därför att platsens 

historia som samlingsplats ska fångas upp i vårdboendets namn som då blir 

Parkgården. Namnet Parkgården är även lokalt förankrat i gatustrukturen då 

infartsvägen till området heter Parkvägen. 

Namnberedningsgruppen består av representanter från bygg- och 

miljöförvaltningen, tekniska förvaltning samt plan och 

exploateringsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen.   

Beslutsunderlag 

Detaljplan  435 Särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1  

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden – för kännedom 

Kultur- och fritidsnämnden – för kännedom 

Plan- och exploateringsnämnden – för kännedom 

Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
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§ 52 Dnr 2020/00114  

Uppföljning uppdrag tekniska förvaltningen 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen om pågående och avslutade 

uppdrag   

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen redovisar i samband med delårs- och helårsbokslut 

förteckningar över uppdrag som förvaltningen ansvarar för.  

Uppdragen redovisas i två separata förteckningar, en för avslutade och en 

för pågående uppdrag.     

Beslutsunderlag 

Förteckning Uppdrag tekniska förvaltningen, avslutade 

Förteckning Uppdrag tekniska förvaltningen, pågående   

      

      

      

      

 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden    
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§ 53 Dnr 2020/00115  

Internkontrollplan tekniska nämnden 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner plan för intern kontroll för nämndens 

verksamheter för år 2020    

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har för verksamheterna gata och park, lokalvård, 

avfallshantering och VA identifierat tre riskområden i organisationen som 

särskilt bör följas upp under 2020.  

Förvaltningen föreslår en internkontrollplan för 2020 som omfattar dessa 

riskområden. Riskområdena berör samtliga verksamheter. De riskområden 

som avses är: 

Uppföljning av att ingångna ramavtal som rör den tekniska verksamheten 

följs.  

Kontroll av att entreprenörer levererar enligt avtal för driftentreprenader. 

Uppföljning och framtagande av uppgifter som visar inom vilken tid som 

återkoppling och genomförande av politiska uppdrag sker.   

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2020 tekniska nämnden   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Teknisk chef 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden    
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§ 54 Dnr 2020/00119  

Gång- och cykelväg till ICA Maxi, 
kompletteringsbegäran om omfördelning av 
investeringsmedel  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att omfördela ytterligare 60 000 kr från 

investeringsprojekt 1394, Gångbro Järnvägsparken, till nytt 

investeringsprojekt 1316 - Gång- och cykelväg till Lillsjöns företagspark.      

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har beslutat bygga en ny gång- och cykelväg till 

Lillsjöns företagspark (ICA-Maxi) utmed Södra Bålstaleden. Den tidiga 

budgetkalkylen visade på att det skulle kosta c:a 540 000kr och det var 

denna summa som tekniska nämnden beslutade omfördela från projekt 

1394. Nu har tekniska förvaltningen fått en offert på 589 000kr och föreslår 

då att även resterande investeringsmedel om 60 000kr i projekt 1394, 

Gångbro Järnvägsparken omfördelas till 1316, Gång- och cykelväg till 

Lillsjöns företagspark (ICA-Maxi).    

Beslutsunderlag 

   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 

Förvaltningsekonom 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden    
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§ 55 Dnr 2020/00085  

Delårsbokslut per mars 2020 tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av nämndens 

delårsbokslut per mars 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott i driften för de 

skattefinansierade verksamheterna på 1,2 miljoner kronor 

De taxefinansierade verksamheterna prognosticerar ett överskott i driften på 

600 001 kronor.  

Underskottet i den skattefinansierade verksamheten beror främst på ändrade 

redovisningsprinciper samt ökade kostnader som hör samman med 

coronaviruset. De nya redovisningsprinciperna innebär att bidrag från 

exploatörer för investering i infrastruktur såsom gator och parker numera 

ska resultatföras omgående och inte periodiseras som tidigare. Tidigare har 

sådana intäkter årligen kompenserat gatu- och parkavdelningen för de ökade 

kapitalkostnader som infrastrukturen medfört 

Överskottet i den taxefinansierade verksamheten beror dels på lägre 

kapitalkostnader än budgeterat och dels på vite som erhållits från en 

entreprenör som inte har fullföljt uppdrag enligt avtal. 

När det gäller investeringar så prognosticerar de skattefinansierade 

verksamheterna ett överskott på +3,1 miljoner kronor och de 

taxefinansierade verksamheterna ett underskott på -2,9 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut per mars 2020 tekniska nämnden   

      

     ______ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Förvaltningsekonom 

Teknisk chef 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden    
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§ 56 Dnr 2020/00086  

Medborgarförslag: Effektbelysning under järnvägsbro, 
Enköpingsvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget om effektbelysning 

under järnvägsbro, Enköpingsvägen, ska anses besvarat.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

effektbelysning under järnvägsbron i gamla Bålsta (Enköpingsvägen). I 

förslaget påpekas att det under höst och vintertid är väldigt mörkt och att 

många trafikanter är på väg till både skola och arbete. Medborgarförslaget 

överlämnades till tekniska nämnden för beredning och beslut, KF 2020-02-

24, §6. 

Förvaltningen har redan tidigare fått in liknande synpunkter från andra 

medborgare. Förvaltningen har också tidigare vidtagit åtgärder för att 

förbättra belysningen men har nu beställt uppsättning av ytterligare 

belysning. Arbetet kommer att utföras under våren/sommaren 2020. 

Kostnaden beräknas bli 200 000 kronor och innefattar belysning i befintligt 

räcke, pollarbelysning och arbete. 

 

Tekniska förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att 

medborgarförslaget ska anses besvarat.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Effektbelysning under järnvägsbro, Enköpingsvägen   

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen – för kännedom 

Förslagsställaren 

Hemsida 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden    
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§ 57 Dnr 2019/00379  

Status investeringsprojekt per mars 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar status för tekniska förvaltningens 

investeringsprojekt per mars 2020   

Sammanfattning  

I anslutning till ekonomiuppföljningen som sker fem gånger under 2020 

uppdaterar tekniska förvaltningen uppgifter om investeringsprojektens 

status i en särskild projektlista. 

I projektlistan framgår innevarande skede i respektive projekt, budget, utfall 

och prognos. Vidare framgår när överlämning till drift planeras. 

Slutligen framgår en riskbedömning avseende tid, kostnad och 

omfattning/kvalitet.   

Beslutsunderlag 

Status investeringsprojekt per mars 2020    

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(30) 

 Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden    
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§ 58 Dnr 2020/00116  

Information om evenemang 2020 där tekniska 
förvaltningen medverkar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen om evenemang 2020 där 

tekniska förvaltningen kommer att medverka   

Sammanfattning  

Verksamheterna inom tekniska förvaltningen planerar att dels skapa egna så 

kallade evenemang och dels delta vid gemensamma kommunevenemang 

under 2020. Detta gäller särskilt verksamheterna inom gata och park, avfall 

och VA.  

Med ett evenemang menas en aktivitet med syfte att visa upp något, 

förmedla information, skapa dialog eller ge möjlighet till våra 

kommunmedborgare att själva agera på olika sätt kopplat till våra 

verksamheter. 

Vissa evenemang berör endast en enskild verksamhet men många är 

gemensamma med andra verksamheter inom förvaltningen eller inom 

kommunen. I vissa fall sammanfaller de aktiviteter som genomförs med 

aktiviteter som genomförs nationellt och i vissa fall i ännu större skala. 

Många evenemang är årligt återkommande. 

På grund av coronaviruset så har tyvärr många av vårens evenemang varit 

tvungna att ställas in.  

Beslutsunderlag 

Evenemang 2020   

      

      

      

     ____________ 
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§ 59 Dnr 2020/00120  

Inkomna synpunkter - teknisk verksamhet, 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen om inkomna synpunkter kvartal 

1 2020   

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 1 under 2020 

summerar till 37 stycken. 33 synpunkter har kategoriserats som gatu- och 

parkfrågor, 1 synpunkter berör avfallsverksamheten, 2 synpunkter rör VA-

verksamheten och 1 synpunkt rör fastighetsverksamheten.  

De synpunkter som inkommit till gatu- och parkverksamheten har en stor 

bredd. Tre synpunkter rör bilar som kör på gång- och cykelvägar. Tre 

synpunkter rör gång- och cykelväg till ICA Maxi.  

Beslutsunderlag 

Synpunkter kvartal 1 2020   

      

      

      

      

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden    
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§ 60 Dnr 2020/00012  

Anmälan av delegationsbeslut tekniska nämnden 2020 
- april 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2020-02-29 – 2020-04-23   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2020-02-29 – 2020-04-23   

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga   

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(30) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-23  

Tekniska nämnden    
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§ 61 Dnr 1810  

Övriga frågor      

Sammanfattning  

Maria Annell (S) undrar vart handikappgungan ska flyttas när grävarbeten 

för VA pågår i Skeppsparken eller om den kommer att flyttas. Ulla Lindroth 

Andersson återkommer med besked.   

 

Anders Thonfors (M) vill veta vad som hänt med de övriga frågor som han 

tog upp på nämndens förra möte: 

- Stoppskylten vid Shellmacken, varför 

- Stopplikt vid Åsvägen, varför 

Ulla Lindroth Andersson meddelar att frågorna är under utredande. 

 

Lars-Göran Bromander (S) undrar över läget när det gäller laddstolpar. Eva 

Anderling återkommer med information på nämndens nästa möte. 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

______________ 

 
 
 

 


