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Tid och plats Kl. 17:00 – 20:10, torsdagen den 4 april 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Bo Johnson (M) 

Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

Lars-Göran Bromander (S), 1:e vice ordförande 

Jonny Ekblom (S) 

Erik Nylén (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Anders Thonfors (M) 

Sven Rosendahl (KD) 

Maria Annell (S) 

  

Tjänstemän Eva Anderling, förvaltningschef, Karin Gustafsson, fastighetschef, Ulla Lindroth 

Andersson, gatu- och parkchef, Anna Darpe, avfallschef, Eleonora Amorelli, 

kommunikatör, Michael Andersson, konsult, Lars Åhlander, planeringschef, Olle 

Forsmark, nämndsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Lars- Göran Bromander (S) 

Tid och plats Kl. 15:00, torsdagen den 11 april 2019, Landstingshuset 

Justerade paragrafer §§ 36-48 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin (C)  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander (S) 
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§ 36 Dnr 321  

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

Tekniska nämndens beslut 

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

dagens protokoll. 

2. Tekniska nämnden fastställer reviderad dagordning med följande 

ändringar: Punkt 3 läggs som punkt 5, punkt 4 läggs som punkt 3, punkt 5 

läggs som punkt 7, punkt 6 läggs som punkt 4 och punkt 7 läggs som punkt 

6.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 37 Dnr 320  

Informationspunkt Viby skola/förskola  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Michael Andersson informerar om projekt Viby skola/förskola där 

alternativen är att behålla den gamla skolan eller bygga nytt. Presentationen 

går framför allt igenom förstudien.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 38 Dnr 2019/00109  

Futurum - anpassning av undervisningslokaler 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att utöka investeringsutgiften för 

Futurumskolan till 165 miljoner kronor för att tillgodose barn- och 

utbildningsnämndens önskemål om en bättre lärmiljö och större kapacitet i 

klassrum. Ändringen finansieras genom omfördelning av investeringsmedel, 

främst medel som avsatts för evakueringspaviljonger i anslutning till 

Futurumskolan.  

Sammanfattning  

Det pågår ombyggnation av Futurumskolan med en investeringsbudget om 

160 miljoner kronor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har önskemål avseende utformningen av 

lärmiljön och klassrummens kapacitet för att öka de ekonomiska och 

pedagogiska effekterna.  

Ändringen medför en ökad kostnad i byggprojektet på ca fem miljoner 

kronor som föreslås finansieras genom omfördelning av beviljade 

investeringsmedel.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 27 februari 2019 § 16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 Ordföranden yrkar att förvaltningens förslag till beslut ändras från 

”Kommunfullmäktige beslutar…” till ”Tekniska nämnden beslutar…” 

eftersom det inte är fråga om någon utökning av investeringsramen.     

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med detta 

ändringsyrkande och finner att så är fallet. 

      

      

      

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 39 Dnr 322  

Informationspunkt kommunikationsplan 
avfallsverksamhet 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Eleonora Amorelli presenterade en kommunikationsplan för 

avfallsverksamheten.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 40 Dnr 2019/00110  

Lokalförsörjningsplan 

Tekniska nämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till lokalförsörjningsplan 

2019-2028.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att 

återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 

Ett kommungemensamt arbete avseende lokalförsörjningsplanering har 

utförts under hösten 2018 och vintern 2019 under ledning av tekniska 

förvaltningen. Framtaget underlag har ställts samman till en 

lokalförsörjningsplan för 2019-2028. Lokalförsörjningsplanen avses utgöra 

underlag för kommande budgetprocess och investeringsplanen för 2020-

2029.  

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsplan 2019 – 2028 

Bilaga 1, Lokalbehov investeringar 

Bilaga 2, Lokalbehov driftskostnader 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att förslag till beslut ändras till: Kommunfullmäktige 

beslutar att anta förslag till lokalförsörjningsplan 2019-2028.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med ordförandens 

ändringsyrkande och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommundirektören 

Ekonomichef 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 41 Dnr 2019/00018  

Informationspunkt Trafikanalys 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ulla Lindroth Andersson och Lars Åhlander presenterar ett verktyg för att 

kunna analysera hur trafiken kan komma att utvecklas i Bålsta tätort med 

kommande exploateringar.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 42 Dnr 2019/00112  

Utbyggnad av återvinningscentralen, 
informationsärende 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Återvinningscentralen i Västerskog öppnades i februari 2008 och drivs 

sedan 2012 i egen regi. Återvinningscentralen tar emot grovavfall från 

kommunens invånare, företag och verksamheter. För att kunna ge en bra 

service har Återvinningscentralen öppet alla dagar i veckan, förutom 7 

helgdagar per år. Sedan förra året har bemanningen utökats för att ge en 

bättre service och få en bättre sortering av avfallet, vilket har lett till att mer 

avfall har gått till återanvändning och återvinning istället för 

energiutvinning. Antalet fraktioner som kan sorteras ut och återanvändas 

eller materialåtervinnas har utökats, till exempel grov- och ensilageplast, 

textil, EU-pall och byggmaterial. Trots att anläggningen är relativt ny 

motsvarar inte anläggningens logistik och personalens arbetsmiljö de behov 

som finns idag. För att skapa en säker miljö för besökare och personal pågår 

ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete med riskbedömning, 

rätt skyddsutrustning och säkra lokaler för att kunna hantera det avfall som 

tas emot. För att kunna utveckla anläggningen i enlighet med nya krav samt 

att kunna arbeta utifrån avfallstrappan, förvärvades förra året 

grannfastigheten på cirka 5000 kvm.  

Under vintern 2018/2019 har en geoteknisk undersökning och en 

bullerutredning genomförts. Verksamheten har även gjort en 

behovsutredning för att klargöra hur ytorna på återvinningscentralen ska 

dimensioneras i samband med utbyggnationen. Anläggningen behöver vara 

flexibel så att det går att hantera många olika material och avfallstyper, både 

utifrån dagens krav och när det kommer nya möjligheter till sortering, 

återanvändning och återvinning. Kommunens utmaning är att minska på 

mängden avfall som uppkommer i kommunen, integrera avfallshanteringen i 

samhällsplaneringen så att hanteringen är ekologisk, ekonomisk och socialt 

hållbar. Håbo kommuns avfallsplan 2016-2015 visar vägen för kommunens 

framtida avfallshantering.  

Utifrån vad utredningarna visar är nästa steg att ta fram och presentera ett 

förslag för ombyggnaden. I förslaget till ombyggnaden arbetar 

verksamheten vidare med utgångspunkt i följande:  

 Återanvändning 

 Kundbemötande  
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 Arbetsmiljö 

 Samverkan 

 Minimera ombyggnation  

 Flexibilitet 

Tidplan 
Byggstart tidigast 2021 beroende på kommande utredningar och beslut på 

investeringsmedel.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 43 Dnr 2019/00111  

Laddstationer 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att begära in 

offerter på både semiladdare och snabbladdare innan beslut fattas om vilken 

typ som ska väljas.  

Sammanfattning  

Frågan om laddinfrastruktur och laddstolpar i kommunen har tidigare 

utretts. Lämpliga platser har tagits fram. Beslut har tagits att kommunen ska 

ha en samverkande och samordnande roll. 

Vid den nya tekniska nämndens första sammanträde 3 januari 2019 uppdrog 

nämnden till tekniska förvaltningen att utreda hur kommunen går vidare 

med laddstolpar. 

Förvaltningen har undersökt möjligheten att anlägga laddstolpar på 

kommunal mark. 

Förvaltningen föreslår att uppförande av en laddstolpe med två laddplatser i 

nordöstra delen av simhallsparkeringen handlas upp liksom förberedande 

arbeten för att kunna uppföra ytterligare laddstolpar i direkt anslutning.    

Beslutsunderlag 

Karta simhallsparkeringen   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att nämnden ändrar förvaltningens förslag till beslut till: 

Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att begära in offerter 

på både semiladdare och snabbladdare innan beslut fattas om vilken typ som 

ska väljas.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med detta 

ändringsyrkande och finner att så är fallet.  

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 44 Dnr 2019/00086  

Revidering av delegationsordning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden antar reviderad delegationsordning enligt bilaga.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att anta en reviderad delegationsordning. Vid det 

konstituerande mötet den 3 januari 2019 antogs en delegationsordning som 

nu behöver revideras. Revideringen gäller dels nya delegationspunkter, dels 

ändringar i befintliga delegationspunkter.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 45 Dnr 2019/00009  

Motion: Källsortering i "flerfacktunna" 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden avger yttrande i ärendet ”Motion: Källsortering i 

flerfacktunna” med hänvisning till förvaltningens bedömning och fattade 

beslut i KS 2018-09-17, § 169 och TN 2019-02-28, § 12.  

Sammanfattning  

Bålstapartiet, Owe Fröjd, har 2018-06-11 inkommit med en motion där det 

föreslås att Håbo kommun ska övergå till hushållsnära insamling av 

förpackningar i ett kärl av flerfacksmodell. 

Tekniska förvaltningen bifaller motionens förslag mot bakgrund av tidigare 

genomförd utredning gällande fastighetsnära insamling av förpackningar i 

Håbo kommun, samt fattade beslut i KS 2018-09-17, § 169 och TN 2019-

02-28 § 12. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda fastighetsnära 

insamling av förpackningar i Håbo kommun, enligt KS beslut 2016-05-23, § 

75. I rapporten belyses vad det skulle innebära att införa fastighetsnära 

insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region bestående av 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I rapporten ges också 

ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i att uppnå mål i 

avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och 

strävan uppåt i avfallstrappan. 

KS godkände 2018-09-17, § 169 rapporten ”Insamling av avfall i Håbo, 

Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner” daterad 2018-06-29 och 

beslöt samtidigt att det fortsatta arbetet inklusive kommande upphandlingar 

ska baseras på rapportens förslag på inriktning till framtidens 

insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper. 

Tekniska nämnden beslutade 2019-02-28 att genomföra en samordnad 

upphandling tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-

Bro avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och 

verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som 

behövs kopplade till avfallshämtningen. Det beslutades även att den 

samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat 

fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och 

returpapper i fyrfackskärl från villor.  
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Beslutsunderlag 

Motion: Källsortering i flerfackstunna 

Beslut i KS 2018-09-17, § 169 

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Motionär – för kännedom 

Tekniska förvaltningen, avfallsavdelningen 
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§ 46 Dnr 2019/00119  

Ekonomiuppföljning 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar tekniska förvaltningens ekonomiuppföljning 

för februari 2019.  

Sammanfattning  

Den skattefinansierade verksamheten har en prognos för driften för helår 

2019 som överensstämmer väl med budget. Prognosen för helåret är 

214 000 kronor lägre än budget. 

Den taxefinansierade verksamheten har en prognos för driften för helår 2019 

som är 868 000 kronor lägre än budget. Den lägre prognosen beror främst 

på lägre personalkostnader inom VA-verksamheten. 

Sammantaget har förvaltningen en prognos för driften som ligger ca 1 

miljon kronor under budget. 

De skattefinansierade investeringarna har en prognos som kraftigt 

understiger investeringsbudgeten för 2019. Detta beror till stor del på att 

investeringsbudgeten för ett projekt under tidigare år inte har fördelats över 

de år då projektet faktiskt genomförs. Hela budgeten har istället lagts det 

året projektet startade. Detta blir missvisande. Det finns också många andra 

faktorer som kan påverka utfallet i investeringsprojekten. Det kan finnas ett 

beroende till exploateringsprojekt som blivit tidsförskjutna vilket påverkar 

investeringsprojekt som inte heller kan starta. Det kan finnas en oklarhet i 

den beställande verksamhetens krav och önskemål i projekten som fördröjer 

utförandet. Det kan också finnas tekniska svårigheter i projekten som 

påverkar tidplanen.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning februari 2019, tekniska nämnden 

      

      

      

     ______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 47 Dnr 2019/00080  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska 
nämnden  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-02-19 – 2019-03-22.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-02-19 – 2019-03-22.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga 

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 48 Dnr 319  

Övriga frågor 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar övrig fråga.  

Sammanfattning  

Lars-Göran Bromander (S) anmäler övrig fråga: Problem med tung trafik 

som kör förbi Kalmarsand. Denna trafik skulle behöva ledas någon annan 

väg.  

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


