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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

JUSTERARE 

TEKU § 1 KS 2015/54 

Upphandling • ombyggnad för verksamhetsanpassning av 
Futurumskolan 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med önskemål om 
verksamhetsanpassningar av Futurumskolan. Upphandling av 
ombyggnadsåtgärderna måste påbö1jas under våren 2015. Finansiering av 
ombyggnadsåtgärdema ryms dels inom investeringsprojektet 
"verksamhetsanpassning Futurumskolan" med 3 Mla och dels genom 
omfördelning av medel i investeringsprojektet "planerat underhåll, 
fastighet" med 2 Mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om dessa 
investe1ingar vid sitt sammanträde i december 2014. Nu pågår 
programarbete avseende hur lokalerna bäst anpassas till verksamhetens 
behov. Under 2016 kan ytterligare medel behöva tillskjutas for att slutfora 
anpassningen av lokalerna. 

För att kunna påhölja upphandlingen så snart som möjligt behöver 
förvaltningschefen medges rätt att underteckna tilldelningsbeslut och 
entreprenadkontrakt 

Tidplan 
Förfrågningsundedag for upphandling fårdigställs for att läggas ut under 
våren 2015. Läggs ut som forenldad upphandling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges beslut, KF §l 07/2014 
-Tjänsteskrivelse 2015-01-29 

Tekniska utskottets behandling av ärendet 
Ärendet föredras av kommtmdirektören. Under mötet fors en diskussion om 
planerade åtgärder for kommunens övriga skolor och hur dessa ska 
prioriteras, bland annat anses Fridegårdsskolans tak vara akut. En 
återrapportering behöver göras tillnästa telariska utskott och diskussioner 
om eventuell omdisponering av budget kan bli aktuellt framöver. 

Tekniska utskottets beslut 

l . Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att överfora 2 Mkr från investeringsprojekt "planerat underhåll, 
fastighet" till investeringsprojelct "verksamhetsanpassning 
Futurumskolan". 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommtmstyrelsen 
beslutar att upphandling ska påbö1jas avseende verksamhetsanpassningar 
på Futurum och att tekniska avdelningen genom sin fastighetsenhet får 
skicka ut forfrågningsunderlag. 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

JUSTERARE 

TEKU § 1 KS 2015/54 

3. Kommtmstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra till förvaltningschef att: 
-teckna tilldelningsbeslut 
- teckna entreprenadkontrakt med vald entreprenör, 

for verksamhetsanpassningar på Futurum. 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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JUSTERARE 

TEKU § 2 KS 2014/179 

Upphandling av ramavtal avseende WS-arbeten 

Sammanfattning 
Avtalet får VVS-arbeten upphör 2015-05-31 varför ny upphandling snarast 
måste genomfåras. Upphandlingen kanuner att genomfåras av 
fastighetsenheten i samarbete med upphandlingsenheten. 

Värdet på upphandlingen berälrnas ligga på ca 2 Mkr per år. För att 
underlätta arbetet med upphandlingen behöver förvaltningschefen medges 
rätt att underteckna tilldelningsbeslut och ramavtal då värdet på 
upphandlingen beräknas överstiga delegationsrätten. 

Tidplan 
Förfrågningsunderlag får upphandling fårdigställs får att läggas ut under 
våren2015. Läggs ut som fårenklad upphandling. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2015-02-02 

Tekniska utskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av kommundirektören. Frågan om det kommer att handla 
om en eller fler entreprenörer diskuterades då det enligt tidigare erfarenhet 
är sårbart med en entreprenör som kanske inte kan fullfölja uppdraget. 

Tekniska utskottets förslag till beslut 
l. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att upphandling av VVS-entreprenör ska påbörjas under bö1jan 
av 2015. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kmmnunstyrelsen 
beslutar att uppdra till förvaltningschefen att: 
- tedrna tilldelningsbeslut 
- teckna ramavtal med vald leverantör, 

får VVS-arbeten. 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Förvaltningschef 
U p p handlingsenheten 
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JUSTERARE 

TEKU § 3 KS 2014/112 

Medborgarförslag om placering av uppsamling av miljöskadliga 
ämnen i dagvatten 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in med forslag på en sedimenteringsdamm 
for dagvatten från området mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen. 
Förslaget uppger att dagvatten från bland annat Graneberg och E18 idag 
rinner orenat ut i Mälaren och skulle kunna samlas upp i dammen. 

Dagvattnet i området runt E18 och Graneberg rinner främst norrut från den 
så kallade ytvattendelaren. Ytvattendelaren är höjdpunkten i landskapet 
varifrån ytvattnet rinner åt olika håll beroende på vilken sida om 
ytvattendelaren man befinner sig. Dagvattnet från E 18 och Graneberg 
transporteras slutligen ut i Mälaren via bäcken vid Ekilla kvam. Då vattnet 
rinner öppet ungefår från Grans Gård och nonut har vattnet möjlighet att 
stillas upp och sedimentera. Trots avsaknaden av en sedimenteringsdamm 
kan man anta att viss rening sker på sträckan. 

Området mellan E 18-Kräggavägen-Enköpingsvägen tillhör fastigheten 
Yttergrans-Valla l :76 och ägs av Trafikverket Områdel befinner sig utanfor 
verksamhetsonuådet for kommunalt V A. Trafikverket har som väghållare 
ansvaret for det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag och 
också den som ansvarar för att vägdagvattnet från E 18 tas omhand och 
bekostar och bygger eventuella anläggningar får omhändertagandet. 

I Graneberg (vid korsningarna Granebergsvägen-Rågvägen-Baldersvägen) 
finns två öppna dagvattenmagasin vars främsta funktion är att utjämna stora 
dagvattenflöden och skydda närliggande fastigheter från översvämning. De 
har också en viss renande funktion då vattnet :far möjlighet att stanna upp 
och det blir en syresättning när vattnet rinner öppet. Dagvattenhanteringen 
från fastigheter och gator innanfor verksamhetsområdet for kommunalt V A 
samt dagvattenmagasinen i Graneberg tillhör Håbo kommuns allmänna V A
anläggning och sköts av VA-enheten. 

Dagvatten från bostadsområden är inte lika hårt nedsmutsat som dagvatten 
från starkt trafikerade vägar som motorvägar eller områden med mer trafik 
som centrumområden. 

VA-enheten gör bedömningen att dagvattenlösningarna i Graneberg är 
tillräckliga får att ta hand om dagvattnet från bostadsonu·ådena. Dagvattnet 
från motorvägen är hårdare nedsmutsat men finns utanfor 
verksamhetsonuådet for kommtmalt V A. Ansvarig for att ta hand om 
dagvattnet från E18 är fastighetsägaren Trafikverket Förslagsställaren bör 
kontakta Trafikverket i frågan då de är de som ansvarar for verksamheten på 
E18. 
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JUSTERARE 

TEKU § 3 KS 2014/112 

Beslutsunderlag 

Medborgarfårslag KS Dnr 2014/112 2014.2306 
- Tjänsteslaivelse 2014-12-19 

Tekniska utskottets behandling av ärendet 
Marika Hanson fåredrog ärendet. Diskussioner om kommunens roll i detta 
ärende diskuterades. Utskottet konstaterade att det är utanfår kommunens 
verksamhetsområde och att fårslagsställaren istället bör kontakta 
Trafikverket då det är de som ansvarar får El8. 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommlmstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarfårslaget med ovanstående 
motivering. 

Beslutsexpediering 
VA-enheten 
Cluister Franek 
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JUSTERARE 

TEKU § 4 KS 

Information till tekniska utskottet 

- Gatu- och parkchef Ulla Lindroth redogjorde for parkerings
bestämmelserna runt centtum då det forekommer frekvent klagomål på 
att parkerade bilar står i vägen dels for lossning av varor, dels for att 
kunna ha en hållplats for "mjuka linjen" lite närmare vårdcentralen. Det 
är kommunens ansvar att övervaka parketingsbestämmelserna men 
personalresurserna räcker endast till ett fåtal timmar per vecka. De 
forslag som diskuterades var p1ivat övervakning av felparkerade bilar, 
högre böter vid felparkering, bättre markering att det är en busshållsplats 
till exempel med en kur. Ett åtgärdsfOrslag ska tas fram och presenteras 
vid nästa tekniska utskott. Det bör också ske en utökad information i 
samband med eventuella åtgärder for att komma tillrätta med 
felparkerade bilar inom mmådet. 

- Det finns önskemål om att vissa av simhallens parkeringsplatser ska 
reserveras for besökare till simhallen då det oftast är fullt av bilar for 
pendlare på denna parkering. Lösningen på detta är att vissa parkeringar 
är tidsbegränsade men dessa måste också övervakas. En annan lösning är 
utökning av pendlarparkeringen vid stationen. Gatu- och parkchefen 
utreder frågan om tidsbegränsade parkeringsplatser närmast simhallen. 

- På Gröna Dalen pågår bygge av ny forskola. Med bötjan vecka 7 sker 
pålning i marken vilket kan medfOra störningar for närboende. Vecka 17 
är preliminär leverans for moduler och därefter sker komplettetingar och 
markarbeten till och med vecka 25. slutbesiktning beräknas ske vecka 
26, i god tid innan skolstatt. 

- Förvaltningschefen redogjorde vad som gäller enligt reglemente for 
kommunstyrelsens tekniska utskott. Utskottets uppgift är att bereda 
ärenden som avses under§ 6 i kommunstyrelsens reglemente. En annan 
uppgift är att folja upp ärenden. Enheterna under tekniska avdelningen 
bjuds in for att informera om sin verksamhet. Framöver kan tekniska 
utskottet behöva delegation att fatta beslut i ärenden av enklare karaktär 
for att avlasta ärendemängden till kommunstyrelsen. Större ekonomiska 
avvikelser for den tekniska verksamheten bör informeras om på tekniska 
utskottet men styrning på enhetsnivå ske ej ske. Ekonomiska rapporter 
kommer att ske kontinuerligt till kommunstyrelsen. 

- Det har skett tre stycken intervjuer för tjänsten som teknisk chef. En av 
dessa är intressant att gå vidare med. 
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