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Tid och plats Kl. 15:00, tisdagen den 18 juni 2019, Landstingshuset 

Justerade paragrafer §§ 60-72 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander 

 
 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-06-13  

Tekniska nämnden  

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-13 

Datum för 

anslags uppsättande 2019-06-19 

Datum för 

anslags nedtagande 2019-07-11 

Förvaringsplats 

för protokollet Tekniska förvaltningen, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Olle Forsmark  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-06-13  

Tekniska nämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 60 Dnr 14 
Mötets öppnande - upprop, val av justerande, fastställande av dagordning .................. 4 

§ 61 Dnr 2019/00175 
Informationsärende Vägval Skokloster - kapacitetsbrister, redundans och 

reservvatten ................................................................................................................... 5 

§ 62 Dnr 931 
Förvaltningsinformation ................................................................................................ 7 

§ 63 Dnr 2019/00141 

Revisionsrapport: Granskning av investeringsstyrning. - Begäran om 

yttrande. ......................................................................................................................... 9 

§ 64 Dnr 2019/00169 
Förtydligande angående beslutsärende från sammanträdet den 9 maj 2019 ............... 10 

§ 65 Dnr 2019/00080 
Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska nämnden ....................................... 12 

§ 66 Dnr 2019/00177 
Informationsärende Bytesboden .................................................................................. 13 

§ 67 Dnr 2019/00178 

Västerängsskolan - kök ............................................................................................... 15 

§ 68 Dnr 2019/00179 
Viby skola/förskola ..................................................................................................... 16 

§ 69 Dnr 2019/00180 
Kyld tilluft i kommunens lokaler ................................................................................ 17 

§ 70 Dnr 2019/00181 
Trafiksäkerhetsåtgärder Kraftleden - beslut om åtgärder Skörbyleden- 

Björnängsvägen ........................................................................................................... 18 

§ 71 Dnr 932 
Verksamhetsanalys ...................................................................................................... 19 

§ 72 Dnr 319 
Övriga frågor ............................................................................................................... 20 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(20) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-06-13  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 60   

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

Tekniska nämndens beslut 

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

dagens protokoll. 

2. Tekniska nämnden fastställer dagordningen med följande ändring: Punkt 

7 läggs som punkt 2 med åtföljande förskjutning av punkterna 2-6.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde. 

 

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 61 Dnr 2019/00175  

Informationsärende Vägval Skokloster - 
kapacitetsbrister, redundans och reservvatten  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen om vägvalsutredningen 

avseende vatten och avlopp i Skokloster.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2018,§161, att en förstudie 

gällande lokalisering och nybyggnad av vatten- och avloppsverk i 

Skokloster skulle påbörjas under 2018 och slutföras 2019.  

En förstudie som omfattar en vägvalsutredning avseende vatten och avlopp i 

Skokloster har slutförts under våren 2019. 

Utredningen omfattar en multikriterieanalys av tänkbara alternativ till 

framtida VA-försörjning för Skoklosterhalvön. Sex olika alternativ har 

jämförts, omfattande ett nollalternativ med bevarande av befintliga VA-

verk, VA-verk på ny plats på Skoklosterhalvön, källsorterande 

avloppssystem, överföringsledningar till/från Bålsta samt två olika alternativ 

med överföringsledningar till/från Käppalaverket (på Lidingö) och 

Görvälnverket (Norrvatten). 

Idag är knappt 1 900 personer anslutna till Skoklosters allmänna VA-

försörjning, men analysen har utgått från ett scenario år 2050 med ett 

beräknat antal av 5 600 anslutna personer.  

I multikriterieanalysen jämfördes alternativen med avseende på 18 olika 

aspekter inom risk och sårbarhet, miljö, organisation, projektgenomförande 

och kostnader. Olika aspekter har givits olika vikt framförallt beroende av 

dess relevans. 

Alternativ 4 med överföringsledningar till/från Käppala reningsverk och 

Görvälnverket är det alternativ som fått högst betyg i multikriterieanalysen. 

Alternativet är mest fördelaktigt med avseende på ett flertal viktiga aspekter 

såsom exempelvis möjlighet till reservvattenförsörjning, påverkan på 

recipienten och kostnader. Dessutom möjliggörs framtida redundans 

(möjlighet att vid försörja med dricksvatten från två håll) för hela VA-

verksamhetsområdet om Håbo framöver kompletterar med en 

dricksvattenledning mellan Bålsta och Skokloster. 

Nästa steg skulle innebära att inkomma med formella ansökningar till 

kommunalförbunden Norrvatten och Käppalaförbundet för att få helt 

klarlagt att det är möjligt att ansluta Skokloster. Ett nästa steg omfattar 
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också fördjupade kontakter med Sigtuna Vatten- och Renhållning för att 

säkra att påkoppling via deras ledningsnät är möjlig.  

När detta klarlagts, förutsatt att positiva besked erhållits, kan en 

lokaliseringsutredning för placering av pumpstationer startas upp och 

projekteringen inledas. Hela genomförandetiden har grovt uppskattats till 

omkring 6 år från det att lokaliseringsutredningen inleds. 

Investeringskostnaden har i detta skede uppskattats till 53 Mkr. 

Kostnadsbedömningen kan komma att förändras i det kommande arbetet. 

Kostnad för årlig drift respektive kapitalkostnad måste studeras vidare i 

kommande skeden. 

Förvaltningen återkommer med ett beslutsärende avseende framtida VA-

försörjning i Skokloster vid tekniska nämnden i september. 

   

Beslutsunderlag 

Vägvalsutredning vatten och avlopp Skokloster   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 62  

Förvaltningsinformation 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

- Reservvatten (Krister Nilsson) 

I den multikriterieanalys som gjorts när det gäller den framtida VA-

försörjningen för Skoklosterhalvön konstateras att alternativen 4 och 5 som 

är de alternativ som fått högst betyg också är mest fördelaktiga vad avser  

reservvattenförsörjning. 

- Utloppsledning Bålsta reningsverk (Krister Nilsson) 

Håbo kommun erhöll den 13 oktober 2011 ett tillstånd enligt Miljöbalken 

för Bålsta avloppsreningsverk, där en utredning av utsläppstubens placering 

föreskrevs. Den 29 november 2016 kom ett nytt beslut som föreskrev att 

utsläppstuben måste flyttas till ny placering. Efter en del turer är utfallet att 

det sk villkor 12 (som rör utloppstubens nya läge) gäller och att 

Miljöprövningsdelegationen fick rätt i överdomstolen när man överklagade  

Mark- och miljödomstolens utslag ( som var till Håbo kommuns fördel). De 

två alternativ som nu finns är: 

 Ansöka om att upphäva villkoret på nytt (alt 1) 

 Genomföra flytt av utloppstubens läge (alt 2) 

Rekommendationen (från konsult) är att välja alternativ 1. Detta eftersom 

det bör vara av lägre prioritet att uppföra den extra säkerhetsbarriär som det 

innebär att flytta utloppstuben, jämfört med att arbeta med förebyggande 

åtgärder närmare utsläppspunkten, dvs inom Håbo avloppsreningsverk. 

- Vildsvin (Ulla Lindroth Andersson) 

Enligt beslut av statsmakterna 1988 ska vi i Sverige ha frilevande vildsvin – 

arten tillhör vår fauna. I Bålsta började problemen med vildsvin ca 2011-

2012. Många åtgärder prövades i början med omfattande 

informationsinsatser. Det är stora problem med att jaga/skjuta vildsvin i 

bostadsområden. Den strategi som kommunen nu har handlar om att 

kartlägga förekomst, informera på webben, ha dialog med andra kommuner 

m m.   
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- Nytt ridhus vid Lundby (Karin Gustafsson) 

Rivning av det gamla huset har beslutats av KS, 2017-03-20, § 74. Tekniska 

nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en överläggning med 

Håbo Ridklubb, som syftar till ett avtal om fortsatt nyttjande av gamla 

ridhuset. I avvaktan på detta genomförs ej rivning.      
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§ 63 Dnr 2019/00141  

Revisionsrapport: Granskning av investeringsstyrning. 
- Begäran om yttrande. 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner yttrande avseende revisorernas granskning 

av styrning och kontroll av större investeringar.  

Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kontroll avseende 

styrning och kontroll av större investeringar.   

Revisorerna rekommenderar: 

- att investeringsprocessen dokumenteras 

- att dokumentationen av den påbörjade projekthandboken fullföljs 

- att det säkerställs att det finns enhetliga metoder för kostnadsberäkningar 

vid budgetering av större investeringar samt att dessa inkluderas i underlag 

till investeringsbudget 

- att det säkerställs att slutredovisning sker till kommunstyrelse och nämnd 

och att det finns rutiner för detta. 

Förvaltningen instämmer med revisionens synpunkter och de 

rekommendationer som revisionen anför i revisionsrapporten.  

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 64 Dnr 2019/00169  

Förtydligande angående beslutsärende från 
sammanträdet den 9 maj 2019 

Tekniska nämndens beslut 

Följande beslutspunkter ersätter beslutspunkterna från TN 2019-05-09, § 53: 

1. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen för tekniska 

förvaltningen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i den samordnade 

upphandlingen avseende avfallshämtning samt i övriga tillhörande 

upphandlingar av kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport och 

behandling. 

2. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna 

avtal å Håbo kommuns vägnar i den samordnade upphandlingen avseende 

avfallshämtning samt i övriga tillhörande upphandlingar av kärl, 

matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling. 

   

Sammanfattning  

Vid tekniska nämndens sammanträde den 9 maj 2019 fattades beslut i 

ärendet ” Uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av förpackningar” 

(dnr TN 2019/00065), § 53. De två beslutspunkter som togs av nämnden 

behöver förtydligas enligt följande: 

1. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen för tekniska 

förvaltningen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i den samordnade 

upphandlingen avseende avfallshämtning samt i övriga tillhörande 

upphandlingar av kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport och 

behandling. 

2. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna 

avtal å Håbo kommuns vägnar i den samordnade upphandlingen avseende 

avfallshämtning samt i övriga tillhörande upphandlingar av kärl, 

matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling. 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämndsekreterare 

Webben 
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§ 65 Dnr 2019/00080  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska 
nämnden  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-04-25  -- 2019-05-31   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-04-25  -- 2019-05-31   

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga   

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 66 Dnr 2019/00177  

Informationsärende Bytesboden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner informationen. 

   

Sammanfattning  

Bytesboden är mycket uppskattad av merparten av våra besökare och 

uppskattningsvis så följer 9 av 10 besökare uppsatta anvisningar, som att tex 

lämna hela och rena saker, max ta 5 saker. Det finns ett antal av våra 

kommuninvånare med passerkort som tyvärr inte följer uppsatta regler. De 

förbrukar sina egna 100 besök, använder sedan någon annans passerkort för 

att kunna komma in på återvinningscentralen, och lyssnar inte till 

personalens anvisningar. Dessa kunder har avfallsenheten en dialog med för 

att klargöra uppsatta regler. I de allra flesta fall sker det en positiv 

förändring. 

Sammanfattningsvis så upplever avfallsavdelningen och de flesta besökarna 

att det fungerar bra i Bytesboden, men för att tydliggöra vilka regler som 

gäller så har avfallsavdelningen genomfört ett antal riktade insatser: 

-Informationsskyltar i bytesboden på flera språk 

-Information till boende i flerbostadshus via fastighetsägaren 

-Informationskampanj på återvinningscentralen 

- Samverkan med polisen 

- Möte med flyktingsamordnare för att anordna studiebesök på ÅVC för 

nyanlända 

- Infört lastzon max 15 minuter utanför Bytesboden 

- Infört tidsbegränsning max 15 minuter i Bytesboden 

- Asfalterat och flyttat komprimatorerna och behållarna för farligt avfall 

inklusive bilbatterier, vilket har medfört en minskad risk för stölder, gett ett 

bredare körfält för bilarna och en bättre arbetsmiljö för personalen.   
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 67 Dnr 2019/00178  

Västerängsskolan - kök 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att avbryta investeringsprojektet att bygga 

tillagningskök och matsal vid Västerängsskolan.     

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har sedan 2015 haft ett uppdrag från Barn- och 

utbildningsnämnden att bygga ett nytt tillagningskök och ny matsal på 

Västerängsskolan. Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om att 

avbryta det pågående uppdraget på grund av att skolans förändrade 

lokalbehov måste utredas vidare. En ny beställning kommer att göras när de 

nya behoven är utredda och fastställda.  

Beslutsunderlag 

Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska förvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 68 Dnr 2019/00179  

Viby skola/förskola 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att avbryta investeringsprojektet att bygga ut 

Viby skola och förskola.   

 

Sammanfattning  

Tekniska avdelningen har sedan 2016 arbetat med att förbereda en om- och 

tillbyggnad av Viby skola och förskola. I förstudiearbetet har en 

statusbedömning och fuktutredning gjorts av skolbyggnaden. Utredningen 

visar att det finns fukt i stora delar av skolbyggnaden. För att byggnaden 

fortsättningsvis ska kunna användas krävs en omfattande och kostsam 

sanering och renovering. Barn och utbildningsförvaltningen ser ett ökat 

behov av elevplatser i området vilket kan tillgodoses genom en annan 

lokallösning än den nu planerade. Barn och utbildningsnämnden har fattat 

beslut om att avbryta det pågående uppdraget. En ny beställning kommer att 

göras då de nya behoven är utredda och fastställda.  

Beslutsunderlag 

Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12 

   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska förvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 69 Dnr 2019/00180  

Kyld tilluft i kommunens lokaler 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna inventeringen och föreslagna 

åtgärder. 

2. Tekniska nämnden beslutar att godkänna installation av kyld tilluft på 

Solängens äldreboende, Bålsta   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 17 september 2018 § 168 

gett tekniska avdelningen i uppdrag att utreda möjligheten till installation av 

kyld tilluft i kommunens egna och inhyrda lokaler. Förvaltningen 

rekommenderar att boende för äldre prioriteras. Installation av kyld tilluft 

kan installeras på Solängens äldreboende inför sommaren 2019. Vård -och 

omsorgsnämnden har noterat att installationen genomförts. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-17 § 168 

   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen 
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§ 70 Dnr 2019/00181  

Trafiksäkerhetsåtgärder Kraftleden - beslut om 
åtgärder Skörbyleden- Björnängsvägen  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder på 

Kraftleden, sträckan Skörbyleden-Björnängsvägen, enligt tekniska 

förvaltningens förslag.   

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har enligt tidigare uppdrag genomfört utredning av 

trafiksäkerheten på Kraftleden och även som fortsatt uppdrag projekterat för 

genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Trafikmiljön är utmed 

hela sträckan mycket osäker för de oskyddade trafikanterna. Med den 

pågående utbyggnaden av verksamhetsområde Björnbro och Axfoods 

etablering så kommer trafiken på den norra delen av Kraftleden att öka. På 

sträckan Skörbyleden-Björnängsvägen saknas idag gång- och cykelbanor, 

övergångsställen samt säkra angöringar till busshållplatser. Tekniska 

förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att genomföra 

trafiksäkerhetsåtgärder på Kraftleden, sträckan Skörbyleden-

Björnängsvägen, etapp 5. Nämnden har informerats om beräknad kostnad 

för åtgärderna.     

   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen, avdelningen Gata och park 
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§ 71  

Verksamhetsanalys 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Eva Anderling har en presentation om verksamhetsanalys vars syfte är att 

utifrån beslutade budgetramar titta på hur verksamheten kan bedrivas.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 72 

Övriga frågor 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar övriga frågor.  

Sammanfattning  

 Trafiksituationen Kalmarsand (Lars-Göran Bromander) 

Beslut i KF oktober 2017 att bifalla medborgarförslag om 

trafiksäkerhetsåtgärder vid Kalmarsand. Arbeten påbörjas efter sommaren. 

 

 Ej färdiga asfaltarbeten, bron över Dalstigen på Runbrovägen. 

Frågan kontrolleras av förvaltningen. 

 

 

 Bänkar till perrongen vid Bålsta station 

Bänkar behövs till SJ:s perrong. Detta är Trafikverkets ansvar. Synpunkter 

kan lämnas via Trafikverkets hemsida. Förvaltningen avser att förmedla 

synpunkter till de tjänstemän inom kommunen som deltar vid samråd med 

Trafikverket. 

 

 Lägesbeskrivning laddstolpar (Ulla Lindroth Andersson) 

Ett förfrågningsunderlag kommer att tas fram. Upphandlingen beräknas 

starta efter sommaren. Laddstolparna på plats före årsskiftet. 

 

 Utred möjligheten att införa förbud mot tung trafik (över 3, 5 

ton) på Kraftleden söder om Skörbyleden samt förbi Kalmarsand. 

 

 

 

      


