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§ 62 Dnr 668  

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

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Lars-Göran Bromander (S) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs med följande ändringar/tillägg: 

    Punkten "Överklagande - förvaltningsrätten i Uppsala 3634-20" (15) 

utgår då klaganden återkallat sitt överklagande. Punkten "Utökade medel - 

Futurumskolan" läggs som punkt 3 och punkten "Övriga frågor" tillkommer 

som punkt 17.  

3. Ledamöterna Bo Johnson (M), Lars-Göran Bromander (S) och Jonny 

Ekblom (S) samt ersättare Sven Rosendahl (KD) deltar på distans.     

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 63 Dnr 931  

Förvaltningsinformation      

Anna Darpe informerar: 

- Arbetet flyter generellt på bra 

- Ökad belastning för lokalvården (arbete även helger) 

- De som kan jobbar hemma 

VA: 

-SMS används för att informera brukare om kommande avstängning av VA 

- Stora problem med reningsverket, styrgrupp tillsatt  

Fastighet: 

- Jobbar på med underhållsplaner 

- Mycket skadegörelse på Gransäterskolan 

Avfall: 

- Jobbar mycket med det nya insamlingssystemet för avfall 

- Information ska gå ut till politiker/läggas ut på hemsida 

- Återvinningscentralen (ÅVC) stor belastning då många vill kasta avfall 

Ekonomi: 

- Tidsplan för budgetprocessen 

- Inga politiska ramar tagna , tjänstemannaförslag arbetas fram maj - augusti 

- Tekniska nämnden ska arbeta fram ett budgetförslag enligt den 

organisation som är i dag 

- Nämnderna ska ta budgetbeslut senast 10 september, för tekniskas del 20 

augusti 

- Beslut i KS 19 oktober, i KF 2 november 
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 § 64    Dnr 2020/00177  

Utökade medel - Futurumskolan 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden hemställer till Barn- och utbildningsnämnden att 

hemställa till kommunfullmäktige om utökad budgetram för renoveringen 

av Futurumskolan med 17 miljoner kronor från 165 miljoner kronor till 

totalt 182 miljoner koronor. Detta för att finansiera åtgärderna med att 

ersätta nuvarande Hus B med verksamhetsanpassade permanenta moduler.   

Sammanfattning  

Futurumskolan genomgår en omfattande sanering, renovering och 

ombyggnad. Arbetet pågår i etapper under pågående verksamhet. Under 

vintern 2019 och våren 2020 har klagomål på inomhusmiljön framförts av 

personal som har sina arbetsplatser i den norra delen av hus B. Efter en 

grundlig miljöutredning, där även bjälklaget mot grundbetongplattan 

öppnades upp, påträffades påväxt av mögel. Berörda verksamheter är 

evakuerade till andra delar av skolan. För att kunna skapa en sund 

inomhusmiljö krävs stora åtgärder. Förslaget är att riva befintliga hus B och 

ersätta den med verksamhetsanpassade permanenta moduler. Kostnaden för 

åtgärden bedöms till 17 miljoner kronor.    

Beslutsunderlag 

Miljöutredning från Relita 2020 

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – fastighetsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 65 Dnr 2020/00188  

Reviderad arbetsordning för distanssammanträden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden antar reviderad arbetsordning för 

distanssammanträden, TN 2020/00129 nr 3132.  

Sammanfattning  

Den arbetsordning för distanssammanträden som ursprungligen skrevs fram 

som ordförandebeslut har överklagats. Klaganden anför att den tidigare 

arbetsordningen strider mot såväl kommunallagen som reglemente för Håbo 

kommuns nämnder. Andra nämnders arbetsordningar för 

distanssammanträden har överklagats på liknande sätt.  

Förvaltningen väljer därför att föreslå att en reviderad arbetsordning ska 

antas av tekniska nämnden (även den framskriven som ett 

ordförandebeslut). I denna reviderade version har paragraf 1 fått samma 

lydelse som paragraf 12 i reglemente för Håbo kommuns nämnder.        

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut 

Arbetsordning för distanssammanträden 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 66 Dnr 2020/00156  

Namnsättning av ny väg i Logistik Bålsta 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att namnge ny väg inom Logistik Bålsta till 

Magasinvägen.   

Sammanfattning  

Nordväst om Västerskogs industriområde växer ett nytt logistikområde fram 

– Logistik Bålsta. Björnängsvägen som idag går genom området läggs om i 

samband med detta (se bild 1 och bild 2).  

Järnvägens stickspår ger ett naturligt avbrott mellan Västerskogs 

industriområde och Logistik Bålsta. Namnberedningsgruppen anser därför 

att den nya vägen inte bör följa samma namntema som i Västerskogs 

industriområde utan namnsättas efter ett nytt logistikinspirerat tema. Temat 

kommer följas upp längre fram då ett flertal vägar planeras i Logistik Bålsta 

i framtiden. 

Den första vägen som är aktuell är en tvärgata som anläggs väster om 

järnvägen, vägen utgår från Björängsvägens nya dragning och går sedan 

ihop med nuvarande Björnängsvägen i norr (se bild 2). 

Namnberedningsgruppen föreslår att denna väg får namnet Magasinvägen.  

Denna förändring berör två fastigheter; Brunna 1:12 och Brunna 1:2. 

Brunna 1:12 ägs av E-ON Elnät Stockholm AB och Brunna 1:2 ägs av 

Trafikverket. Dessa kommer bli notifierade när beslut är taget.  

Namnberedningsgruppen består av representanter från bygg- och 

miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunstyrelsens 

förvaltning.  

Beslutsunderlag 

   

      

     __________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen – kart- och mätavdelningen 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 67 Dnr 2020/00166  

Lek- och aktivitetsplatsprogram - antagande 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta lek- och aktivitetsplatsprogram för 

Bålsta tätort.    

Sammanfattning  

Många av kommunens lekplatser är i dåligt skick. För att kunna ta ett 

helhetsgrepp om lekplatserna har ett lek- och aktivitetsplatsprogram nu 

tagits fram. 

Kommunens lek- och aktivitetsplatser har delats in i tre olika kategorier: 

närlekplatser, områdeslekplatser och besöksmålslekplatser. Även andra 

möjligheter för aktivitet har tagits fram, ungdomsplatser och promenadstråk. 

Platserna har inventerats och förslag till åtgärder har tagits fram. 

Baserat på inventering och analys har en prioriteringsordning gjorts i fyra 

nivåer. I programmet beskrivs åtgärdsförslag för respektive lekplats. 

Även två möjliga nya lekplatser beskrivs i programmet. 

Under 2020 har budgeterats för att rusta upp en områdeslekplats. Den är 

belägen mellan norra och södra Eneby. Därefter planeras upprustning av 

närlekplatser och större lekplatser att ske vartannat år.   

Beslutsunderlag 

Lek- och aktivitetsplatsprogram   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Chef tekniska förvaltningen 

Chef Gata och park 
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§ 68 Dnr 2020/00167  

Lokal trafikföreskrift - Tättbebyggt område i Bålsta 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om tättbebyggt område (0305 2020:00020).   

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår att det nuvarande tättbebyggda området utökas för att 

inkludera området som innefattar Logistik Bålsta. Detta för att kunna 

kontrollera trafik och trafikreglering inom området.   

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om tättbebyggt område i Bålsta (0305 

2020:00020)   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Chef Gata och Park 
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§ 69 Dnr 2020/00169  

Lokal trafikföreskrift - Vändplats på Björnängsvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera i vändplats på 

Björnängsvägen (0305 2020:00022).   

Sammanfattning  

Vändplatsen vid Björnängsvägens västra ände, mitt i logistikområdet, är till 

för att låta transporter, och i framtiden även busstrafik, vända i området. Ett 

förbud mot att stanna och parkera i vändplatsen är en grund för att detta ska 

kunna ske utan problem.  

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera i 

vändplats på Björnängsvägen (0305 2020:00022)   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Chef Gata och Park 
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§ 70 Dnr 2020/00170  

Lokal trafikföreskrift - Väjningsplikt på Magasinvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om väjningsplikt på Magasinvägen (0305 2020:00021).   

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen föreslår att väjningsplikt införs på Magasinvägen i 

riktning mot Björnängsvägen. Eftersom mycket (tunga) transporter kommer 

att trafikera Björnängsvägen bör denna väg ha prioritet över den mindre 

Magasinvägen.    

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Magasinvägen 

(0305 2020:00021)   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Chef Gata och Park 
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§ 71 Dnr 2020/00171  

Startbesked investeringsprojekt 1390, gång- och 
cykelväg Viby - Vilunda 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att investeringen 1390, gång- och cykelväg 

mellan Viby – Vilunda får genomföras. 

Sammanfattning  

Det finns idag en gång- och cykelväg längs med nästan hela Kalmarleden. 

En sträcka saknas dock, den mellan Viby och Vilunda. Genom åren har det 

inkommit många synpunkter och önskemål från kommuninvånare om att 

kommunen borde bygga ut denna del. En sådan utbyggnad av gång- och 

cykelvägnätet skulle innebära en ökad trafiksäkerhet. Den skulle även 

medverka till målet om en fossilbränslefri kommun genom att förbättra 

möjligheterna för cyklister och gående att välja ett säkert och miljövänligt 

sätt nå viktiga målpunkter som skolor, idrottsanläggning och motionsspår. 

 

Beviljad totalbudget är 9,65 mkr. Aktuell kostnadsbedömning genomförd i 

samband med upphandling pekar på en kostnad på cirka 7,7 mkr. 

Upphandling pågår, sista anbudsdag är 2020-06-05. Totalt ökade årliga 

driftkostnader uppgår till 124 650 kronor. Kapitalkostnader uppskattas bli 

cirka 367 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

Driftkostnader Gcm Kalmarleden, Viby – Vilunda exkl finansiella kostnader   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 

Avdelningen Gata och park 

Förvaltningsekonom 
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§ 72 Dnr 2019/00325  

Investeringsprojekt 1267 Bålsta tätort ledningar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att utöka 

investeringsbudgeten för projektet 1267 Bålsta tätort ledningar med 86,9 

miljoner kronor från totalt beslutade 30 miljoner kronor till 116,9 miljoner 

kronor. 

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fördela ytterligare 

budget utöver redan beslutad 30 mkr enligt följande: år 2021 med 21,1 

miljoner kronor, år 2022 med 33,7 miljoner kronor och år 2023 32,1 

miljoner kronor. Ej förbrukad investeringsbudget för år 2020 förs över till år 

2021 i samband med bokslut.  

3. Tekniska nämnden beslutar att investeringen 1267 Bålsta tätort ledningar 

får startas upp, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökad 

budget för investeringen till totalt 116,9 miljoner kronor 

Sammanfattning  

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska 

igångsättningsbeslut fattas av ansvarig nämnd/styrelse innan start, enligt 

kommunens ekonomistyrprinciper.  

Igångsättningsbeslut innebär att bindande avtal får ingås för att genomföra 

investeringen inom angiven budgetram och till angivna driftkostnader. 

De två investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar och Bålsta tätort 

pumpstationer är en förutsättning för att VA-försörjningen till de tre 

exploateringsprojekten Bålsta C, Tvåhus och Gröna dalen skall fortlöpa som 

planerat.  

På grund av nya förutsättningar som kräver andra dimensioner, 

förändringar, förändrade metoder och fler anslutningspunkter, krävs en 

utökad budget. Totala behovet uppgår till 116,9 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen – VA-avdelningen 

Förvaltningsekonom 
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§ 73 Dnr 2019/00326  

Investeringsprojekt 1268 Bålsta tätort pumpstationer 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att utöka 

investeringsbudgeten för projektet 1268 Bålsta tätort pumpstationer med 28 

miljoner kronor från totalt 12 miljoner kronor till 40 miljoner kronor.  

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fördela ytterligare 

budget utöver redan beslutad 12 miljoner kronor enligt följande: år 2021 

med 8 miljoner kronor och år 2022 med 20 miljoner kronor. Ej förbrukad 

investeringsbudget för år 2020 förs över till år 2021 i samband med bokslut. 

3. Tekniska nämnden beslutar att investeringen 1268 Bålsta tätort 

pumpstationer får startas upp, under förutsättning att kommunfullmäktige 

beviljar utökad budget för investeringen till totalt 40 miljoner kronor.   

Sammanfattning  

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska 

igångsättningsbeslut fattas av ansvarig nämnd/styrelse innan start, enligt 

kommunens ekonomistyrprinciper.  

Igångsättningsbeslut innebär att bindande avtal får ingås för att genomföra 

investeringen inom angiven budgetram och till angivna driftkostnader. 

De två investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar och Bålsta tätort 

pumpstationer är en förutsättning för att de tre exploateringsprojekten Bålsta 

C, Tvåhus och Gröna dalen skall fortlöpa som planerat. 

På grund av nya förutsättningar kommer det att behövas 4 pumpstationer 

istället för 1 pumpstation, detta kräver en utökad budget med 28 miljoner 

kronor. Det totala beloppet blir således 40 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 

Projektplan Bålsta tätort pumpstationer   

    _____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen – VA-avdelningen 

Förvaltningsekonom 
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§ 74 Dnr 2020/00114  

Uppföljning uppdrag tekniska förvaltningen 2020 - 
information 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Anna Darpe informerar.  

Beslutsunderlag 

Förteckning uppdrag tekniska förvaltningen – pågående 

Förteckning uppdrag tekniska förvaltningen - avslutade 

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 75 Dnr 2019/00379  

Status investeringsprojekt 2020 - information 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar status för tekniska förvaltningens 

investeringsprojekt per maj 2020.     

Sammanfattning  

I anslutning till ekonomiuppföljningen som sker fem gånger under 2020 

uppdaterar Gata/Park, VA och Avfall 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 och kostnad    

Beslutsunderlag 

Status investeringsprojekt per maj 2020     

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 76 Dnr 2020/00113  

Begäran om utökade investeringsmedel för inköp av 
fyrfackskärl 

Tekniska nämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 5 miljoner kronor i utökade 

investeringsmedel för inköp av fyrfackskärl i samband med att 

kommunen inför ett nytt insamlingssystem för avfall.  

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 24 miljoner kronor. Alla som bor i villa 

och fritidshus kommer att få ett första informationsutskick om det nya 

insamlingssystemet under juni 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, eller 

skapar gemensam insamling, 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.  

  

Beslutsunderlag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Tekniska förvaltningen - Avfallsavdelningen 
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§ 77 Dnr 2020/00012  

Anmälan av delegationsbeslut tekniska nämnden 2020 
- juni 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2020-04-24 – 2020-06-01   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2020-04-24 – 2020-06-01   

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga   

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 78 Dnr 1810  

Övriga frågor 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar övriga frågor.  

Sammanfattning  

- Lars-Göran Bromander undrar över cykelväg till Bro. Ulla Lindroth 

Andersson svarar att man förmodligen har tittat på detta i den cykelplan som 

finns. Ulla Lindroth Andersson tar med sig frågan för att utreda vidare. 

- Lars-Göran Bromander frågar om kameraövervakning vid stationen. 

Ordföranden tar med sig frågan och återkommer. 

- Bo Johnson frågar om återvinningen i Skokloster. Anna Darpe svarar att 

de containrar för avfall som tidigare fanns har tagits bort på grund av risken 

för smittspridning. 

Beslutsunderlag 

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


