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Tid och plats Kl. 15:00 måndagen den 9 april 2018, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Lars-Göran Bromander (S) 

Bengt Björkman (SD) 

Helene Cranser (S) 

Björn Erling (M) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Eva Anderling, teknisk chef 

Ulla Lindroth Andersson, gatu- och parkchef 

Krister Nilsson, VA-chef 

Karin Gustafsson, fastighetschef 

Michael Andersson, projektledare, §§ 16-17, 24 

Jan Treffenberg, upphandlingschef §§ 16-17 

Sara Widströmer, kommunsekreterare 

  

Justering  

Justerare Lars-Göran Bromander (S) 

Tid och plats Torsdagen den 12 april 2018, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 16-25 
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§ 16   

Mötets öppnande 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott utser Lars-Göran Bromander (S) till 

justerare av dagens protokoll.    

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med följande 

tillägg:  

- Information från upphandlingschef 

- Futurum, utökad investeringsavgift 

Sammanfattning  

Tekniska utskottet låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  

______________ 
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§ 17   

Information från upphandlingschef 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Jan Treffenberg, ny upphandlingschef, presenterar sig. Information ges om 

ambitionerna för arbetet med upphandling framöver. Tankar finns bland 

annat om arbete med certifierade beställare och stickprovskontroller av 

exempelvis fakturor. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.  

______________ 
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§ 18 Dnr 2018/00197  

Fastställande av underhållsplan, fastighetsenheten 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att fastställa principerna för 

fastighetsenhetens underhållsplan avseende planerat underhåll för 2018.    

Sammanfattning  

Fastighetsenheten har sammanställt och beräknat behovet av underhåll på 

kommunens fastigheter för budgetåret 2018. Vissa poster är svårare än 

andra att beräkna, utgångspunkten blir utfallet från föregående år samt 

kända och planerade insatser. En underhållsplan är alltid föremål för 

förändringar då omprioriteringar måste göras löpnade. Det planerade 

underhållet omfattar totalt åtgärder för 10 Mnkr. Fördelningen framgår i 

dokumentet ”Underhållsplan” med dokumentnummer 81174.    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- Underhållsplan 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
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§ 19 Dnr 2017/00493  

Uppdrag - ta fram infrastrukturkarta för laddstolpar i 
Håbo kommun 

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att det ursprungliga uppdraget om att ta fram 

en infrastrukturkarta för laddstolpar och utreda driftformer ska kvarstå utan 

förändring.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 11 september 2017, § 177, att uppdra till 

förvaltningen att  

1. ta fram en infrastrukturkarta för laddstolpar i Håbo kommun med 

markering av lämpliga platser för införande av laddstolpar för eldrivna 

fordon. 

2. utreda driftsformer för dessa platser. 

Förvaltningen återkommer nu med förslag att utöka uppdraget till att ta fram 

en strategi för laddstationer för elfordon. 

Strategin föreslås inkludera tidigare givet uppdrag och omfatta delar så som 

- Syfte och inriktningsmål med strategin och med kommunens arbete 

- Kommunens roll och ansvar 

- Placeringsprinciper 

- Lämpliga platser i kommunen för laddstationer samt lämplig typ av 

laddstation 

- Övergripande beskrivning av i vilka sammanhang och hur kommunen bör 

agera för att möjliggöra en utveckling inom området.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Erling (M) yrkar att kommunstyrelsens ursprungliga uppdrag kvarstår 

utan förändring enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande Christian Nordberg (MP) om utskottet 

beslutar i enlighet med Björn Erlings (M) yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 20 Dnr 2017/00543  

Återställning av uppgrävd väg 

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska avdelningens översyn 

och redovisning av regler och anvisningar samt viten i samband med 

grävtillstånd i allmän mark.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har givit kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se 

över kabel/fiberbolagens avtal i samband med grävtillstånd med avseende 

på återställning. Kommunstyrelsens förvaltning har sedan 2017-01-01 nya 

regler och riktlinjer för grävtillstånd samt möjlighet att ta ut avgifter och 

viten. De områden som orsakade att frågan lyftes omfattades av äldre 

tillstånd. I och med att nya regler och riktlinjer antagits anser tekniska 

avdelningen att översynen är genomförd.     

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- Regler och anvisningar för grävtillstånd, dat 2016-10-20, dnr 2016/00501     

______________ 
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§ 21 Dnr 2018/00182  

Utredning: Utökning och förbättring av parkeringar på 
Granåsen 

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska avdelningens 

redovisning av åtgärder utförda med anledning av uppdrag att utöka och 

förbättra parkeringar på Granåsen och därmed se uppdraget som avslutat.   

Sammanfattning  

I samband med beviljande av ett medborgarförslag angående förbättringar 

av parkeringarna på Granåsen beslutade kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda parkeringarna på Granåsen. Under 

2017 har gatu- och parkenheten i dialog med berörda föreningar utrett 

frågan och därefter även genomfört de förbättringar som föreslagits.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 22 Dnr 2018/00109  

Ekonomisk uppföljning tekniska avdelningen 

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar tekniska avdelningens månadsuppföljning för 

februari 2018   

Sammanfattning  

Främst inom fastighets- och VA-verksamheterna redovisas ett överskott 

inom driften. Inom fastighetsverksamhet beror detta till största delen på att 

investeringarna och därmed kapitaltjänstkostnader som rör 

Västerängsskolans kök, Vibyskolans kök och åtgärder på Futurum har blivit 

förskjutna i tiden. Inom VA-verksamheten finns en osäkerhet och en 

prognosneddragning avseende den planerade utloppsledningen från Bålsta 

reningsverk. 

Det finns således i ovan nämnda projekt stora överskott i förhållande till 

årets inventeringsbudget för projekten. Medel som inte används under 2018 

föreslås överföras till 2019.   

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport per februari 2018, tekniska avdelningen   

______________ 
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§ 23 Dnr 2018/00205  

Uppdrag - redovisning till tekniska utskottet 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet noterar redovisningen av tekniska avdelningens 

uppdrag   

Sammanfattning  

Vid möte i tekniska utskottet 5 mars 2018, §15, fanns önskemål om att de 

uppdrag som tekniska avdelningen ansvarar för ska presenteras för tekniska 

utskottet. 

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar halvårsvis till kommunstyrelsen en 

lista med aktuella uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar. 

Listan ger en bild av vem som ansvarar för uppdraget, uppdragets status 

samt en grov tidsuppskattning avslutförande eller återrapportering. 

Samma lista som redovisas till kommunstyrelsen avses nu redovisas till 

tekniska utskottet, dock med urval av endast de uppdrag som ligger hos 

tekniska avdelningen. Redovisning föreslås göras halvårsvis.   

Beslutsunderlag 

- Lista för uppföljning TU 180409   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Teknisk chef 
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§ 24 Dnr 2018/00244  

Futurum, utökad investeringsutgift 

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsutgiften för 

saneringsåtgärder och ombyggnad av Futurumskolan till 160 miljoner 

kronor, dels med anledning av att ett utökat saneringsarbete behöver utföras 

och dels med anledning av att skolan ska byggas om för att inrymma 

ytterligare 90 elever.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2016 §240 om genomförande av 

saneringsåtgärder och ombyggnation av Futurum med en investeringsutgift 

om max 56,4 miljoner kronor. Investeringsutgiften skulle omfatta sanering 

och ombyggnation för att delvis bygga bort ”skola 2000 konceptet”. 

Vartefter rivningen som startade under hösten 2017 har fortskridit, har det 

visat sig att arbetsmiljöproblemen är större än vad Relitas utredning från 

2016 visade. 

Under hösten 2017 hemställde barn- och utbildningsnämnden hos 

kommunstyrelsen om att ta fram alternativ för att inrymma fler elever i 

samband med sanering och återställning av Futurum. Möjligheten att utöka 

åk 7 – 9 med ytterligare en parallellklass, dvs 90 elever, bedömdes av 

projektet som fullt möjligt och är det alternativ som har utretts vidare. 

I mars 2018 presenterade entreprenören en kostnadsbedömning för hela 

projektet inklusive en mer omfattande sanering och återställning samt en 

ombyggnad för ytterligare 90 elever. Kostnadsbedömningen ligger på 160 

miljoner kronor. Ca 50 miljoner kronor avser ombyggnad för ytterligare 90 

elever och ca 110 miljoner kronor avser sanering.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse om Futurum, utökad investeringsutgift 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Erling (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta i 

enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 25   

Information från tekniska avdelningen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet noterar informationen 

Sammanfattning  

Krister Nilsson, ny VA-chef, presenterar sig och informerar kort om sin roll 

i kommunen. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.  

______________ 

 
 
 

 


