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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-13 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 19 Dnr 6272/2 

Adjungering av Leif Zetterberg 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att adjungera Leif Zetterberg 
(C) med närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde 

Sammanfattning 

I avvaktan på att Leif Zetterberg (C) väljs in i kommunstyrelsens telmiska · 
utskott, på den nu vakanta platsen, föreslås han adjungeras vid dagens 
sammanträde med närvaro- och yttranderätt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

4(20) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-13 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 20 Dnr 2015/00262 

Information om delårsbokslut KS tekniska utskott 
inklusive laxefinansierade verksamheter VA och avfall 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen 

Sammanfattning 

Rapportering sker från telmiska direkt i kommunens system, egen rapport 
för telmiska kan inte tas fram i nuläget från detta system utan måste tas ur 
ekonomisystemet Önskemålet från politiken är att kunna se en specificerad 
redovisning per enhet. Inför 2016 ska systemet kunna ta fram rapporterna. 

Telmiska chefen rapporterar att den förväntade prognosen för driftbudgeten 
kommer att bli minus 900 000 för hela tekniska avdelningen. Av 
investeringsbudgetens 94 miljoner har 88 miljoner förbrukats, resterande 
föreslås skjutas till nästa budgetår. 
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Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 21 Dnr 2015/00241 

Omfördelning av särskilt tilldelade medel från 
Kommunfullmäktige, gatu- och parkenheten 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela l l 00 tkr från budget får 
underhålls beläggningar, för att balansera gatu- och parkenhetens budget 
2015. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 700 tkr från budget får 
"Tillgänglighet i Bålsta centrum" får att balansera gatu- och 
parkenhetens budget 2015. 

Sammanfattning 

Gatu- och parkenhetens prognos får budgeten 2015 visar på ett underskott 
på l 800 Tkr får helåret om inte andra åtgärder vidtas. För att hålla budgeten 
är enheten tvungna att spara på något annat inom verksamheten. 
Underskottet har uppstått huvudsakligen på grund av dyrare 
vinterväghållningskostnader än vad som budgeterats. 

Gatu- och parkenheten föreslår besparingar på delar av de särskilt tilldelade 
medel beslutade av Kommunfullmäktige gällande: 

- l l 00 Tkr från får underhållsbeläggningar av sannnarrlagt l 500 Tkr 

700 Tkr av totalt l 000 Tia får "Tillgänglighet i Bålsta centrum" 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen,jör beslut 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

§ 22 Dnr 2015/00243 

Nya avgifter för parkeringsanmärkningar 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen beslutar att fcireslå kommunfullmäktige att fastställa 
avgiften fcir parkeringsanmärkning enligt fciljande; 

- 500 leronor fcir lättare fcirseelse 

- l 000 kronor fcir grövre fcirseelse 

Sammanfattning 

Avgifterna fcir parkeringsanmärlmingar i Håbo kommun är idag 300 leronor 
fcir en lättare fcirseelse och 500 kronor fcir en grövre fcirseelse. Dessa 
avgifter har i Håbo kommun varit samma sedan lång tid tillbaka. 

Parkeringsanmärkning 

En lättare fcirseelse kan vara att parkera där det inte är tillåtet att parkera, 
framfor en in- eller utfart, längre tid än vad som är tillåtet på en 
parkeringsplats, i zoner eller platser med parkeringsfcirbud. En grövre 
fcirseelse kan vara att stanna där det inte är tillåtet att stmma, stoppfcirbud, 
mot färdriktningen, på gångbana, zoner eller platser med stoppfcirbud, i 
terräng och på handikapplats utan giltigt tillstånd Håbo kommuns avgifter 
fcir parkeringsanmärkningar ligger idag något under grannkommunernas 
avgifter. 

Avgifter andra kommuner 

- Enköping kommuns avgifter är 400 leronor respektive 700 kronor 

- Järfälla kommuns avgifter är 300 lcronor, 400 leronor respektive 800 
leronor 

- Sigtuna kommuns avgifter är 700 honor respektive l 000 kronor 

Järfälla har uttalat att de relativt snart ska se över avgifterna och fcireslå att 
de höjs. 

Telmiska avdelningen fcireslår att avgifterna fastställs enligt nedan: 

- 500 leronor fcir lättare fcirseelse 

- l 000 kronor fcir en grövre fcirseelse 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Tekniska utskottet 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen,för beslut 
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JUSTERARE 

§ 23 Dnr 2015/00242 

Nya avgifter för hyra av bil plats, gatu- och parkenheten 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för bilplats enligt 
telmiska avdelningens förslag: 

- Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

- Bilplats med motorvärmare, l 800 kronor per år 

- Externa hyresgäster, l 800 kronor exklusive moms per år 

Sammanfattning 

Avgiften får hyra av bilplats av Håbo kommun har varit oförändrad sedan 
en lång tid tillbaka. Avgiften är idag 600 leronor per år och betalas årsvis 
från perioden februari till januari. För externa hyresgäster på 
"Konsumparkeringen" kostar det 600 kronor exldusive moms per år. Elen 
till motorvärmarstolpen stängs av på de bilplatser som inte hyrs ut. 
Verksamhetsbilar som tillhör Håbo kommun står gratis på anvisade 
bilplatser. 

Bilplatser vid skolor 

Idag hyrs dessa bilplatser ut till personal inom respektive skola. 

- Gröna Dalen består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Fyra 
bilplatser hyrs ut. En bilplats används för vaktmästarens bil. 

Futurum består av 12 stycken bilplatser med motorvärmare. 11 bilplatser 
hyrs ut. En bilplats används får lokalvårdens el bil. 

- Gransäter består av 20 stycken bilplatser med motorvfumare. Ingen av 
dessa bilplatser hyrs ut. 

- slottsskolan består av l O stycken bilplatser med motorvärmare. Sex 
bilplatser hyrs ut. 

Fridegård består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Sex 
bilplatser hyrs ut. Fem bilplatser används får verksamhetsbilar. 

ÖVriga bilplatser 

Parkeringen vid vårdcentralen består av 32 stycken bilplatser utan 
motorvärmare. Dessa bilplatser hyrs ut till anställda inom Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 2015-10-13 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

som jobbar i Kommunhuset eller Landstingshuset samt till personal från 
Folktandvården eller Familjeläkarna som har Landstingshuset som 
arbetsplats. Alla dessa bilplatser hyrs ut. 

Parkeringen vid Kommunhuset består av 45 stycken bilplatser varav 43 
bilplatser har motorvärmare. 35 bilplatser med motorvålmare hyrs ut och l O 
bilplatser är for bilpool/verksamhetsbilar. 

Konsumparkeringen består av 28 stycken bilplatser med motorvärmare. Vid 
Konsumparkeringen hyr foretagare från Bålsta centrum bilplats. Alla dessa 
bilplatser hyrs ut. 

Telmiska avdelningen fareslår att avgiften höjs enligt nedan: 

l. Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

2. Bilplats med motorvärmare, l 800 kronor per år 

3. Externa hyresgäster, l 800 kronor exldusive moms per år 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-25 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, få"r bes lut 
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JUSTERARE 

§24 Dnr 2015/00239 

Etablering av busshållplats i Centrum för "Mjuka 
linjen" 

Tekniska utskottets beslut 

l. Telmiska utskottet ätenemitterar ärendet for vidare utredning. 

Sammanfattning 

Telmiska utskottet gav den 17 februari Tekniska avdelningen i uppdrag att 
utreda hur "mjuka linjen" ska kunna gå ända ner till vändplanen 
(Centrumgränd) vid Bålsta centrum. En utredning har genomförts for att se 
över de tekniska forutsättningarna att forlänga "mjuka linjens" rutt ner till 
vändplanen utan att bussen behöver backa. Utredningen visar att 
möjligheten finns men att det kommer att innebära forändringar av 
vändplanen. 

Utredning 

De utmaningar som finns for att kunna genomfora detta forslag är att skapa 
en vändplan som inte forutsätter att bussen måste backa. Dessutom kommer 
troligen en ökad trafikövervakning av området behövas for att komma till 
rätta med de idag många felparkerade bilarna. Möjligheterna att ta sig runt 
for bussen på vändplanen är begränsade och i enlighet med det trafikerande 
bussforetagets policy, backar man inte. Att ha ett permanent moment av 
baclming i en rutt medfor tisker som bussbolaget inte är villiga att ta. Som 
vändplanen och området kring Bålsta centrum ser ut idag är det inte möjligt 
att forlänga rutten av "mjuka linjen". En ombyggnad av området vid 
vändplanen är nödvändigt for att möjliggöra en säker trafikering med buss. 

Teknisk beskrivning 

Telmiska avdelningens förslag är att anlägga en busshållplats for av· och 
påstigande resenärer utanror Landstingshusets entre, där även en 
kompletterande rad av kantsten kommer att monteras med överbyggnad 
(som består av stenmaterial och asfalt for att få till vattenavrinningen). För 
att bussen som trafikerar "mjuka linjens" rutt inte ska behöva backa, krävs 
det att befintlig kantsten närmast centrumhuset tas bort och istället monteras 
en ny kantstensrad med överbyggnad närmare centrumhuset for att utöka 
dagens vändplan. Den nya kantstensraden kommer då att angränsa mot 
centrumhusets fastighetsmark Befintliga taxiparkeringen (l st) och 
handikappsparkeringarna (3 st) forblir orörda. Beräknad kostnad for 
åtgärderna är ca 500 tlcr, en kostnad som gatu- och parkenheten inte har 
medel for att genomfora 2015. Gatu- och parkenheten foreslår att genomfora 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 2015-10-13 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

ombyggnation för "mjuka linjen" 2016 genom att använda medel från 2016 
års budget för "Tillgänglighet i Bålsta centrum". 

Enligt Lars-Göran Bromander som haft kontalet med UL går det att sätta upp 
en stolpe i vändplanen utanför entren till centrum, om de parkerade bilarna 
går att få bort. Detta förslag skulle inte kräva någon investering mer än en 
stolpe. En utredning om möjlighet att parkeringsövervalming kan ske 
externt, pågår. 

Ärendet återremitteras för vidare utredning. 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten,jör kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§25 Dnr 2015/00250 

Information om utredning av ytterligare 
ishall/utomhusrink 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen 

Sammanfattning 

Det finns ett behov inom kommunen och från fåreningslivet att skapa 
möjligheter får mer isaktiviteter. En utomhusrink ser Komm1mstyrelsens 
förvaltning som uteslutet då underhålls- och driftkostnader inte står i paritet 
med den korta användningssäsong som en sådan är fårknippad med. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tittat på ett miniishallskoncept från 
Uppsala som är mycket intressant och kostnadseffektivt. Bedönmingen i 
dagsläget är att en miniishall skulle fylla dagens behov genom att det 
tillkommer mer istid och därmed lättar på trycket i den befintliga ishallen. 

Investeringsbehovet får en miniishall är mycket lägre än en normal ishall 
och är dessutom genom sitt format mer lättplacerat Ökar behoven framöver 
kan konceptet återupprepas på annan plats. I dagsläget utreds andra 
möjligheter får finansiering än via kommunal investering. Förvaltningen 
återkommer under hösten med ett färdigt förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen,för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

§ 26 Dnr 2015/00248 

Ersättningsplan för Björkvallen 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kornimmstyrelsen beslutar att till Kommunstyielsens forvallning ge i 
uppdrag att projektera en ersättningsplan for Björkvallen i enlighet med 
nedan angiven inriktning. Projekteringen ska ligga till gnmd for 
investeringsbudgetbeslut infcir 2017. 

Sammanfattning 

Kommunstyielsens forvallning fareslår att en projektering inleds av en 
ersättningsplan for Björkvallen. Medel for projektering finns i 2015 års 
budget och fareslås foras över till2016. Förslaget är att grusplanen vid 
Futurumskolan omvandlas till en konstgräsplan som kompletteras med en 
ny komplementbyggnad for omklädning och fcirråd, stängsel runt planen 
samt belysningsanläggning. Uppskattad kostnad för fareslagen byggnation 
är 8-15 Mkr beroende på ambitionsnivåer och geologiska forutsättningar for 
grundläggning. Detta kommer utredas under projekteringen. 

Bakgrund 

Björkvallens fotbollsplan kommer att bebyggas med bostäder på grund av 
en tidigare gjord markaffär mellan Håbo kommun och Skanska AB. Denna 
exploatering kommer att innebära en brist på tillgängliga fotbollsplaner 
såvida inte Björkvallens plan ersätts på något vis. Under 2014 utreddes 
frågan av miljö- och teknikfcirvaltningen och miljö- och tekniknämnden 
informerades om utredningen. Utredningen visade på möjligheten att 
anlägga en naturgräsplan och en konstgräsplan vid Futurumskolan 
inlduderande en komplementbyggnad for omklädning och fcirråd, staket och 
belysningsanläggning till två planer etc. Allt till en totalkostnad om 20- 25 
Mkr. 

Under forsommaren 2015 gavs ett fcirnyat uppdrag till Kommunstyrelsens 
fcirvaltning att utreda ersättningsplan för Björkvallen. Det aktuella behovet, 
som det bedöms av fcirvaltningen, är en fullstar fotbollsplan med konstgräs. 
Det finns idag en dellediga tider att nyttja i befintligt bestånd av 
fotbollsplaner. Med ytterligare en konstgräsplan ökas tillgängligheten 
ytterligare ijämfcirelse med den naturgräsplan som finns på Björkvallen. En 
konstgräsplan ger möjlighet till intensivare användning och under en längre 
säsong. 

I utredningen har man tittat på tre olika möjliga lokaliseringar, vid Futurum, 
på idrottsfältet i Gröna Dalen och på grusplanen vid Gransäterskolan. Man 
har också tittat på möjligheterna att skapa en vinteruppvärmd plan. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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JUSTERARE 

En dialog med representant for Håbo FF har hållits och kommunen har tagit 
del av foreningens önskemål och visioner for framtiden. 

Förslaget 

Det forslag som läggs fram är att projektera anläggande! av en 
konstgräsplan vid Futurumskolan inklusive staket, belysning och 
komplementbyggnad for omklädning och forråd. Förslaget innebär att 
planen inte kommer vara uppvärmd eftersom det är forlmippat med stora 
extra kostnader och mycket fordyrade driftskostnader. Projekteringen ska 
också undersöka möjlighet och kostnad for att grundläggningen forbereds 
for ett så kallat fotbollstält i framtiden. 

Med tillskapande av en ny konstgräsplan tillgodoses behovet av 
fotbollsplaner som uppstår i och med att Björkvallen forsvinner. En 
konstgräsplan skapar dessutom mer möjlig speltid i jämforelse med en 
naturgräsplan. 

På lite längre sikt kan ytterligare behov tillkomma och dialogen och 
diskussionen med foreningslivet fortsätter for att utreda detta närmare. 

Under 2016 projekteras förslaget for att ge underlagtill 
investeringsbudgetbeslut infor 2017. Under 2017 byggs planen. Det 
bedömda investeringsbehovet ligger inom spannet 8 -15 Mkr beroende på 
ambitionsnivåer och naturliga forutsättningar. 

Beslutsunderlag 

- Beslut, MTN § 46/2014 

- Tjänsteskrivelse, 2015-09-25 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen,jör beslut 
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§ 27 Dnr 2015/00247 

Information om förnyad konkurrens/upphandling av 
elpriser 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens telmiska utskott noterar informationen 

Sammanfattning 

Under de senaste två åren har ett fast elpris tillämpas. Över tid är ett rörligt 
el pris lägre än ett fast el pris eftersom att man som !rund tar hela risken får 
eventuella oförutsedda höjningar. SKL har gjort upphandlingavelenergi 
och ramavtal finns med SKL Kommentus Inköpscentral (SK.l). Vid avrop 
från detta ramavtal sker en förnyad konkurrensutsättning utifrån Håbo 
kommuns krav och rorutsättningar. Ett antal val finns då ror leveransavtalets 
längd, typ av inköpsmodell och miljöprodukt på samma sätt som inför 2014. 

Historiskt sett ligger elpriset lågt och kommer troligtvis att göra så en tid 
framöver. Detta, och mildare vintrar, gör det lämpligt att ha rörligt avtal nu. 
Avrop av rörligt pris utgående från spotpriset på limbasis får en period av 
24 månader med "bra miljöval" kommer därmed göras. Perioden får 
leverans av el påböJjas den l januari 2016 då tidigare avtallöper ut. Nytt 
avrop görs under 2017. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 28 Dnr 2015/00249 

Information om åtgärder på Fridegårds tak med mer 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen 

Sammanfattning 

Arbete med att isolera vinden och täta bjälklaget på Fridegårdsskolan 
fortskrider och berälmas vara klart vecka 46. 

Upphandling av takarbeten i fas 2 har avbmtits då det vid forsta forfrågan 
kom in en alltfor hög prisbild järnfort med budget. Ny forfrågan kommer gå 
ut den närmsta veckan enligt upphandliugsenheten. Sintdatum for projektet 
bedöms därmed flyttas till april2016. När dessa åtgärder är utforda kommer 
byggnaden att bli en fukt- och vindtätbyggnad och genom isolering av 
vindar kommer energiuttaget bli lägre. 

Under året har sporthallen erhållit nytt ytskikt på väggar och innertak. I och 
med denna åtgärd har brandskyddet uppdaterats och byggnaden får numera 
ta iu 450 personer. Sporthallsgolvet är renoverat men ett totalt utbyte av 
detta måste ske inom 2 år. Vinden över sporthallen kommer att 
tilläggisoleras och detta arbete kommer start i mitten av oktober. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen,Jör kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-10-13 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 29 Dnr 2015/00244 

Information om underhållsåtgärder utförda av 
fastighetsenheten 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen 

Sammanfattning 

De ytor kommunen har att forvalta som egna lokaler, fordelar sig enligt 
nedan. 

Skolor 50 734m2
, forskolor lO 668m2

, kontor (kommunhus och 
landstingshus) 5 797m2 samt övriga lokaler 27 730m2

- totalt 94 929m2
• 

I juni 2014 togs en utredning fram rörande underhållsbehovet i kommunens 
lokaler. Den visade på ett eftersatt underhåll i flertalet av kommunens 
lokaler. Under 2014 och under 2015 har prioritering gjorts for att komma till 
rätta med en del av det eftersatta underhållet. Fastighetenheten har av KF 
tilldelats extra medel for att kunna göra denna satsning. 

Under slutet av 2014 och hittills under 2015 har många underhållsåtgärder 
utforts i kommunens fastigheter/lokaler. Enheten har till exempellåtit 
åtgärda planteringsgroparna på Futurum och Fridegård, det vill säga, lagt 
igen dem, med troligt bättre inomhusklimat som foljd. Sporthallsgolvet på 
Futurum är utbytt, ytskiktsrenoveringar har utforts inom flera lokaler med 
mer. Nu pågår isolering av taket på Fridegård vilket ska medfora bättre 
energieffektivitet på denna byggnad. Övrig takrenovering på Fridegård är på 
gång under hösten och vintern 2015/16. Medborgarhuset har fått nytt golv i 
Rotundan och byggnaden kommer ra en tillgänglighetsanpassad entre nu i 
höst. Ytterligare åtgärder är på gång inom kommunens lokaler. Dessutom 
har det under 2015 tagits fram 10-åriga underhållsplaner på de större 
objekten. I dessa går att utläsa att fastighetsenheten for närvarande bedömer 
underhållsbehovet vara ca 30- 35 Mkr for de allra närmast kommande åren 
for att hålla en acceptabel nivå på kommunens lokaler. Sett över en period 
på ca 5 - 8 år bedöms det totala underhållsbehovet vara cirka 50 Mkr. 

Ovanstående gjorda bedömning är under forutsättning att årligen utfors 
normala planerade underhållsåtgärder till ett belopp av cirka 7 Mkr. För att 
komma till rätta med det eftersatta underhållsbehovet inom en tid av 5 - 8 år 
skulle cirka l O Mkr årligen, behöva tillskjutas i fastighetsenhetens budget 
rörande planerat underhåll. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-13 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 30 Dnr 2015/00251 

Information om åtgärder i Bålsta simhall 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen 

Sammanfattning 

Sedan sommaren 2015 pågår en utredning som ska påvisa vilka åtgärder 
som krävs får att upprätthålla driften av simhallen. Fokus är inställt på det 
materiella och dess status samt byggnadens konstruktion. Uppdraget innebär 
också att fårsöka få fram en relevant prisbild på eventuella åtgärder. 

Uppdraget består bland annat i att fårsöka bestämma kvarvarande livslängd 
får materiel och byggnad. Ett fårsta utlåtande kommer under oktober månad 
2015. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för information 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2015-10-13 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 31 Dnr 2015/00253 

Förhyrning av lokaler för ensamkommande 
flyktingbarn 

Tekniska utskottets beslut 

Detta ärende utgår. 
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