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Tid och plats Kl. 17:00, torsdagen den 19 mars 2020, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordförande 
Erik Nylén (SD) 
Anders Thonfors (M) ers för Bo Johnson (M) 
Sven Rosendahl (KD) ers för Jonny Ekblom (S) 
Maria Annell (S) ers för Lars-Göran Bromander (S) 

Övriga närvarande  

Ersättare Bo Johnson (M) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Jonny Ekblom (S) 

  
Tjänstemän Eva Anderling, förvaltningschef, Anna Darpe, avfallschef, Mattias Jonsgården, 

biträdande kommundirektör, Karin Gustafsson, fastighetschef, Ulla Lindroth 
Andersson, chef Gata och Park, Krister Nilsson, VA-chef, Olle Forsmark, 
sekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Maria Annell (S) 

Tid och plats Kl. 16:00, måndagen den 30 mars 2020, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 18 - 38 
  
Ajournering - 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Maria Annell 
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§ 18 Dnr 668  

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden utser Maria Annell att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs med följande tillägg: Biträdande 
kommundirektörens projektredovisning inom fastighetsverksamheten läggs 
in som punkt 4. En punkt "Övriga frågor " läggs till. 

3. Nämnden beslutar att Lars-Göran Bromander (S) och Bo Johnson (M) 
och Jonny Ekblom (S) får delta som icke tjänstgörande ersättare per 
konferenstelefon.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 
ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 19 Dnr 2020/00081  

Gårdsrökeriet - avrapportering av uppdrag 

Tekniska nämndens beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar information och avslutar uppdraget 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige biföll ett medborgarförslag KF2017/00737 om 
restaurering av det lilla gårdsrökeriet på Granåsen. Fastighetsavdelningen 
har via upphandlade ramentreprenörer återställt gårdsrökeriet exteriört. 
Restaureringen slutfördes i december 2019 till en kostnad av 157 630 
kronor.  

Beslutsunderlag 
Beslut i kommunfullmäktige KF 2017/00737 

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr 2020/00082  

Försäljning av kommunens fastigheter som inte 
används för kommunens verksamhet - avrapportering 
av uppdrag 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdra till fastighetschefen att inleda 
förhandling om försäljning av del av fastigheten Eneby 1:61, Bålsta, Håbo 
Kommun till Förskolan Regnbågen i Bålsta Ekonomisk förening till ett pris 
av 3 000 000 kronor.  

Sammanfattning  
Fastighetsavdelningen har i uppdrag att utreda möjligheten av sälja 
fastigheter som kommunen inte behöver för egen verksamhet. Bland dessa 
finns fastigheten Eneby 1:61 som i dag är uthyrd till privat 
förskoleverksamhet. Fastigheten har värderats av mäklare för att få fram ett 
marknadsmässigt pris. Fastigheten har värderats vid två tillfällen, i 
november 2015 och i juni 2018. Värderingarna visar på ett marknadsvärde 
mellan 2 800 000 – 3 000 000 kronor. Med dessa värderingar erbjuds 
hyresgästen att köpa fastigheten. Föreningen har efter förfrågan meddelat att 
man är intresserad av att köpa fastigheten till beräknat marknadsvärde. 
Försäljning kommer att innebära ge en intäkt på ca 1 700 tkr efter reavinst 
och försäljningskostnader 

Beslutsunderlag 
Värderingsunderlag Svensk fastighetsförmedling juni 2018 

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Biträdande kommundirektör 
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§ 21 Dnr 2607  

Projektredovisning fastighetsverksamhet      

Sammanfattning  
Biträdande kommundirektören gör en projektredovisning inom 
fastighetsområdet. Presentationen skickas ut till nämnden.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 22 Dnr 2528  

Information om brännbart på ÅVC och 
förbränningsskatten      

Sammanfattning  
Avfallschef Anna Darpe informerar. 

Från den 1 april införs en skatt på förbränning av avfall. Syftet med skatten 
är att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, 
uppfyllande av målet att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet 
och bli världens första fossilfria välfärdsland.  

När det gäller avfallet på återvinningscentralen föreslås containern för 
brännbart avfall att tas bort. I nuläget kastas i princip enbart avfall som hör 
hemma i en annan behållare än i containern för brännbart, främst är det 
förpackningar, textil och el-avfall, som om det läggs i rätt behållare kostar 0 
kronor. Tyvärr kastas det även en hel del farligt avfall, exempelvis 
mediciner, färgburkar eller till och med sprayburkar i containern för 
brännbart. Genom att ta bort containern för brännbart kan det göras en årlig 
besparing på ca 30 000 kr samt minskad miljöbelastning genom färre 
transporter. 

Avfallsverksamheten kommer till nästa nämnd att ta fram en beskrivning av 
hur informationsinsatserna och skyltningen planeras genomföras i samband 
med att containern för brännbart föreslås tas bort, så att det underlättar 
sorteringen för kommuninvånarna.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 23 Dnr 2529  

Information om SJ:s ersättningsbussar      

Sammanfattning  
Gatu- och parkchef Ulla Lindroth Andersson informerar. 

Ersättningsbussar för tågen kommer att trafikera under tre perioder under 
2020, Kristi himmelsfärd, juli månad och Allhelgonahelgen. Bussarna 
föreslås få använda del av övre pendlarparkeringen då detta, enligt SJ och 
Björks buss, är den enda möjligheten för att resenärerna ska hinna med att 
byta färdmedel. Tidtabellen är mycket tight. Tekniska nämnden uppdrar till 
förvaltningen att stämma av med plan och exploatering om det finns 
möjlighet att iordningställa parkeringsytor vid Talltorp så att dessa kan 
användas under de perioder ersättningsbussar behövs. Även andra alternativ 
ska undersökas. Förvaltningen återkommer i ärendet vid nästa nämnd.     

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 24 Dnr 2531  

Information om Kraftleden etapp 5 samt option 
Skörbyleden 

      

Sammanfattning  
Ulla Lindroth Andersson redogör för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
utmed Kraftleden som planeras. Bakgrunden är bl a följande faktorer: 

• Synpunkter från allmänheten under många år 

• Politiskt uppdrag 2011 att utreda trafiksituationen 

• Förändrat beteende hos trafikanter 

Syftet med åtgärderna är bl a att öka trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter, förbättra förutsättningarna för kollektivtrafikresande och styra 
tung trafik norrut mot trafikplats Åsen. 

Presentationen innehåller också en genomgång av vilka åtgärder som 
behöver vidtas samt en kostnadsbedömning för etapperna 4, 5 och 6. 

Det fortsatta arbetet innefattar bl a val av etapp och upphandling av 
entreprenör. Nämnden uppmanade förvaltningen att begära medel för 
genomförande av etapp 4,5 och 6 i investeringsbudget för 2021.  

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-03-19  

Tekniska nämnden    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 25 Dnr 931  

Förvaltningsinformation 

    

Sammanfattning  
Ulla Lindroth Andersson informerar.  

• Investeringar gatubelysning 

Gatu- och parkavdelningen har i årets investeringsbudget fått en satsning på 
åtgärder för att förbättra kommunens gatubelysning i trygghetsskapande 
syfte. I början av februari påbörjades dessa arbeten. 

• Tillfällig gc-väg till Lillsjöns företagspark, ICA Maxi m fl 
företag 

En tillfällig gc-väg har anlagts under vecka 11 och belysningen under 
broarna har förstärkts. Till dagens nämnd ligger ett ärende för beslut om att 
anlägga en gång- och cykelväg till Lillsjöns företagspark. Denna kommer att 
vara av mer permanent karaktär och ha en säkrare avspärrning mellan 
biltrafik och oskyddade trafikanter. Se ärende 2020/00087, Ny gång- och 
cykelvägsanslutning till Lillsjöns företagspark (ICA Maxi m fl företag). 

• Hundrastgård i gamla Bålsta 

(investeringsprojekt 1315, Hundrastgård i Skokloster och gamla Bålsta) 

Staket uppsatt, övrig utrustning kommer under april. Information på 
kommunens hemsida, FB + ev Bålsta Direkt. Slottsskogens samfällighet vill 
inte ta på sig underhåll och skötsel av hundrastgården, därmed kommer den 
inte att genomföras. Investeringsprojektet berör två medborgarförslag 
Hundrastgård i Skokloster, uppdrag att föra diskussion med samfälligheten 
om anläggande av hundrastgård i Skokloster (2016/00048) och 
Hundrastgård mellan Skörby och gamla Bålsta, överlämnat till tekniska 
nämnden för beredning och beslut (2019/00312).  Båda kommer att 
avrapporteras till nästa nämndsammanträde för vidare rapportering till KF. 

• Grind till bron i Järnvägsparken 

Gatu- och parkavdelningen har kommit fram till en lösning som vi tror både 
blir hyfsat snygg och som katter inte ska kunna ta sig över. Det lokala 
företaget Idéglas kommer att hjälpa till med konstruktionen. 

• Nyanläggning av boulebanor som ersättning för de som 
försvinner vid Björkvallen 
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Förvaltningen har fått i uppdrag att i dialog med pensionärsföreningarna 
hitta en ny plats för de boulebanor som försvinner när Björkvallen ska 
exploateras. Banorna försvinner redan i vår eftersom man måste börja med 
miljöundersökningar just där banorna ligger idag. Ny plats har utsetts i 
parkstråk mellan Dalvägen och Ängsvägen i anslutning till vändplats vid 
Gipsvägen. En första översiktlig kostnadsbedömning har gjorts som visar på 
att projektet kan komma att kosta cirka 720 000 kronor. I exploa-
teringsprojektet finns 600 000 kronor avsatta för ändamålet. Förvaltningen 
kommer att göra en noggrannare beräkning efter närmare undersökning av 
markförhållanden på plats. 

Eva Anderling informerar med anledning av coronaviruset. 

• Kommunala ledningsgruppen övergår till digitala möten 

• Krishanteringsstab från 23 mars 

• Krishantering med i förvaltningsplaneringen 

• Tekniska förvaltningens ledningsgrupp utgör en ”krisledning”  

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-03-19  

Tekniska nämnden    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 26 Dnr 2019/00135  

 Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra alternativa 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället Stockholmsvägen 34. 

2. Tekniska nämnden godkänner yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 
av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid 
övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34, se kartbilaga.  

Beslutsunderlag 
Trafikmätning 2019-11-21 till 2019-11-28 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 215 

Protokollsutdrag 2019-07-05 § 78 

Tjänsteskrivelse 2019-08-19 

Medborgarförslag 2018-11-12 

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
Förslagsställare – för kännedom 
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§ 27 Dnr 2020/00060  

Uppdrag: Att utreda förbud mot tung trafik (över 3, 5 
ton) på Kraftleden söder om Skörbyleden samt på 
Stockholmsvägen förbi Kalmarsand 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
en förnyad bedömning av bullernivåer.  

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen har utrett möjligheten att införa förbud mot tung 
trafik (över 3,5 ton) på Kraftleden söder om Skörbyleden samt på 
Stockholmsvägen förbi Kalmarsand på uppdrag av Tekniska nämnden. Till 
grund för beslut i ärendet har en utredning i ett tidigare ärende med liknande 
uppdrag beaktats, konsekvenser av de åtgärder som skulle komma att krävas 
analyserats samt trafikmätningar utförts. Förvaltningen ställer sig emot 
införandet av ett förbud mot tung trafik på Kraftleden söder om Skörbyleden 
samt på Stockholmsvägen förbi Kalmarsand eftersom det skulle kräva 
väldigt stora insatser och ingrepp både i och utanför kommunen. 
Förvaltningen ser inte heller behovet av förbudet då det endast är en liten 
andel av den totala mängden fordon som klassas som tunga transporter samt 
att majoriteten av de få transporter som sker, sker på dagtid.  

Beslutsunderlag 
Motion: Förbud tung trafik på Kraftleden (KS 2015/00318 nr 69812) 

Utredning Förbud mot tung trafik på Kraftleden 

Sammanträdesprotokoll 2019-06-13 §§ 60-72 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Annell yrkar att nämnden beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för en förnyad bedömning av bullernivåer.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Maria Annells 
återremissyrkande och finner att så är fallet.  

    ______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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§ 28 Dnr 2020/00039  

Ekonomiska åtgärder Segerstavägen 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att uppdraget om 
att se över det kommunala systemet för bidrag till kommunens enskilda 
vägföreningar införlivas i den pågående större utredningen om 
huvudmannaskap. 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdraget som rör 
ekonomiska åtgärder för Segerstavägen avslutas.  

Sammanfattning  
Segerstavägens samfällighet har tidigare inkommit med en önskan om 
kommunalt övertagande av huvudmannaskap för Segerstavägen alternativt 
ökade bidrag för drift och underhålla av vägen. Tekniska avdelningen 
föreslog tidigare avslag på bidrag med hänsyn till likställighetsprincipen 
enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen ändrade beslutet och beviljade 
bidrag och gav avdelningen i uppdrag att se över det kommunala systemet 
för bidrag till kommunens enskilda vägföreningar där även möjligheten till 
statliga investerings- och driftbidrag beaktas. Därefter har en utredning om 
huvudmannaskap i stort inom Håbo kommun påbörjats. Förvaltningen 
föreslår därför att uppdraget att se över det kommunala systemet för bidrag 
till kommunens enskilda vägföreningar där även möjligheten till statliga 
investerings- och driftbidrag beaktas införlivas i utredningen om 
huvudmannaskap och att uppdraget enligt beslutspunkt tre i 
kommunstyrelsen beslut KS 2015-02-02 § 21 därmed avslutas.  

Beslutsunderlag 
   

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 
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§ 29 Dnr 2020/00073  

Namnsättning av nytt äldreboende vid 
Magdalenakyrkan 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
att hitta ett mer passande namn.  

Sammanfattning  
Intill Magdalenakyrkan i Bålsta ska ett nytt vårdboende uppföras. Det 
kommunala bostadsbolaget Håbohus genomför byggnationen. Det är även 
representanter för Håbohus som har inkommit med namnförslaget. Namnet 
knyter an till den kvarn som en gång låg på platsen (och som även givit 
namn till närbelägna Älvkvarnsvägen) samt till den trädgård som ska 
anläggas i samband med vårdboendet. Namnberedningsgruppen anser att 
namnförslaget är passande och väl förankrat i området. 

Namnberedningsgruppen består utav representanter från bygg- och 
miljöförvaltningen, tekniska förvaltning samt plan och 
exploateringsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Detaljplan 435 Särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet för att hitta ett 
mer passande namn.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
 2020-03-19  

Tekniska nämnden    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 30 Dnr 2020/00025  

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Skeppsvägen 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
att parkeringsförbudet inte ska gälla hela gatan utan enbart där det är 
nödvändigt för åtkomsten till behållarna.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden antar Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud 
att parkera på Skeppsvägen. Syftet är att säkra åtkomsten till de 
avfallsbehållare (moloker) som står längs med Skeppsvägen och därmed 
underlätta avfallshanteringen i området 

Beslutsunderlag 
- Bilaga Parkeringstal för Håbohus bostäder vid Skeppsvägen 
- Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Skeppsvägen (0305 2020:00002)  

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet för att 
parkeringsförbudet inte ska gälla hela gatan utan enbart där det är 
nödvändigt för åtkomsten till behållarna.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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Tekniska nämnden    
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§ 31 Dnr 2020/00084  

Verksamhetsområde för kommunalt dagvatten - 
information  

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner informationen 

Sammanfattning  
I Håbo kommun har man tidigare haft ett enda gemensamt 
verksamhetsområde för alla ledningsslag oavsett vilka VA tjänster som 
funnits inom området.  

Enligt paragraf 6 i vattentjänstlagen kan kommunen åläggas att leverera 
tjänsten inom verksamhetsområdet oberoende av om den finns eller ej, 
vilket kan komma att få stora ekonomiska konsekvenser.  

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(26) 
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§ 32 Dnr 2020/00087  

Ny gång- och cykelvägsanslutning till Lillsjöns 
företagspark 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att anlägga en ny gång- och 
cykelvägsanslutning till Lillsjöns företagspark enligt förvaltningens förslag.  

2. Tekniska nämnden beslutar att omfördela 540 000 kr från 
investeringsprojekt 1394, Gångbro Järnvägsparken, till nytt 
investeringsprojekt Gång- och cykelväg till Lillsjöns företagspark.  

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att anlägga en 
gång- och cykelväg längst Södra Bålstaleden, från Kalmarrondellen till 
befintlig gatustruktur i Lillsjöns företagspark. Gång- och cykelvägen syftar 
till att skapa ett sammanhållet stråk från olika delar av Bålsta till den nya 
matbutiken och övriga verksamheter som är tänkta att lokaliseras i området. 
Det ska vara lätt och säkert att ta sig till fots och med cykel till det nay 
handelsområdet. Gång- och cykelvägen blir ett också mer gent alternativ för 
de som kommer väst ifrån då reseavståndet minskar med ca 500 meter (se 
bild 1). Likaså förbättras förbindelsen till Lillsjön.  

Förvaltningen föreslår att ny gång- och cykelväg ska utgå från befintlig 
gång- och cykelväg vid Kalmarrondellen för att följa Södra Bålstaleden på 
södra sidan om vägen och sedan ansluta till befintlig gatustruktur i Lillsjöns 
företagspark vid Karl Hedins bygghandel (se bild 2). 

Gång- och cykelvägen beräknas bli ca 135 meter lång varav 51 meter är 
anslutningar och 84 meter är längsmed Södra Bålstaleden. Anslutningarna 
föreslås byggas med hög standard medan sträckan utmed Södra Bålstaleden 
föreslås byggas med enkel standard på befintlig väg med avskärmning i 
form av räcken och linjemålning. Detta för att påskynda projektet och 
minimera investeringar som kan komma att påverkas i VA-projektet Bålsta 
tätort. Södra Bålstaleden berörs av VA-projektets sista etapp och gång- och 
cykelbanan blir troligen påverkad i projektet.  

Beslutsunderlag 
Budgetkalkyl 2020-03-04 

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
Förvaltningsekonom   
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§ 33 Dnr 2020/00083  

Investeringsprojekt 1276 reservoar och ledningar 
Krägga 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att investeringen reservoar och ledningar 
Krägga får sätta igång 

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. 

Krägga, Stämsvik i Håbo kommun, Ekolsund, Hammarsudd och Sävsta 

 
      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – VA 
Förvaltningsekonom 
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 Sammanträdesdatum  
 2020-03-19  

Tekniska nämnden    
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§ 34 Dnr 2020/00085  

Ekonomiuppföljning per februari 2020 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden noterar tekniska förvaltningens ekonomiuppföljning 
per februari.  

Sammanfattning  
De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen - fastighet, gata 
och park samt lokalvård - prognosticerar sammantaget ett mindre överskott 
på 123 000 kronor. 

De taxefinansierade verksamheterna VA samt avfall har en prognos som 
överensstämmer med budget. Medel från VA- respektive avfallsfonden 
kommer att tas i anspråk för att nå ett nollresultat för året. 

Kapitalkostnaderna för investeringar som togs i bruk kring årsskiftet 
2019/2020 är ännu inte uppdaterade utan baseras på tidigare beräkningar. 
Nya beräkningar förväntas finnas tillgängliga inför delårsuppföljningen per 
sista mars och kommer att påverka driftredovisningen. 

Vad gäller investeringar som påbörjats under tidigare år och inte slutförts 
inväntas beslut i kommunfullmäktige om överföring av överskjutande medel 
till 2020. Då beslut ännu inte har tagits innebär det att många projekt i 
nuläget har ett underskott gentemot budget. Vid beslut om flytt av medel till 
2020 kommer prognosen för de projekt som berörs att justeras.  

Beslutsunderlag 
Ekonomiuppföljning februari 2020 tekniska nämnden 

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 
Förvalningsekonom 
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Tekniska nämnden    
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§ 35 Dnr 2019/00379  

Status investeringsprojekt 2020 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden noterar status för tekniska förvaltningens 
investeringsprojekt per februari 2020.  

Sammanfattning  
I anslutning till ekonomiuppföljningen som sker fem gånger under 2020 
uppdaterar tekniska förvaltningen 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, kostnad och 
omfattning/kvalitet.  

Beslutsunderlag 
Status investeringsprojekt per februari 2020 

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
Förvaltningsekonom 
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Tekniska nämnden    
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§ 36 Dnr 2020/00094  

Revidering av delegationsordningen mars 2020 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt 
följande: Biträdande kommundirektören blir ny delegat för samtliga punkter 
i gruppen ”6.0 Fastighetsverksamhet”.  

Sammanfattning  
Då fastighetsfrågorna inte längre ligger under chefen för tekniska 
förvaltningen behöver en revidering av tekniska nämndens 
delegationsordning göras. Det som föreslås är att samtliga 
delegationspunkter under gruppen ”6.0 Fastighetsverksamhet” får 
biträdande kommundirektören som delegat.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef tekniska förvaltningen 
Biträdande kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden    
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§ 37 Dnr 2020/00012  

Anmälan av delegationsbeslut tekniska nämnden mars 
2020 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 
perioden 2020-01-17 – 2020-02-28.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 
bilaga för perioden 2020-01-17 – 2020-02-28 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut enligt bilaga 

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 38 Dnr 1810  

Övriga frågor      

Sammanfattning  
Anders Thonfors (M) anmäler följande övriga frågor: 

- Stopplikt vid Åsvägen, varför? 

- Stoppskylt vid Shell, varför? 

Ulla Lindroth Andersson undersöker detta och återkommer med besked.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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