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Beslut om systemhandlingsprojektering för Projekt
Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
§ 44

Diarienummer 2021/SBF 0066 84

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av
systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen – Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för
Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av
medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad
budget om maximalt 7 mnkr.
Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Förprojekteringen på delar av Bollmoravägen/Njupkärrsvägen har pågått
sedan årsskiftet 2020/2021 och förväntas bli slutlevererad i augusti 2021.
För att effektivt genomföra projektet föreslås att en
systemhandlingsprojektering tas fram för hela sträckan, detta i syfte att säkra
genomförande, minimera områdespåverkan samt identifiera kritiska delar och
beroende mellan de olika projekten inom Bollmora.
Projektet har för avsikt att starta projekteringen från korsningspunkten
Bollmoravägen/Njupkärrsvägen och succesivt projektera sig ut i alla riktningar.
Projektet återkommer löpande till utskotten för beslut om upphandling och
genomförande av deletapper, där första deletappen beräknas gå i produktion
andra halvåret 2022.
Projekteringen av systemhandling för hela sträckan bedöms kunna genomföras
inom beslutad investeringsram för Bollmoravägen Etapp 1. Om utökad
budgetram krävs efter anbudssvar från teknikkonsulter får budget kompletteras
med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget
mellan programbeslut upp till 7 mnkr.
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Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av
systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen – Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för
Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av
medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad
budget om maximalt 7 mnkr.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om systemhandlingsprojektering för Projekt
Bollmoravägen - Njupkärrsvägen.pdf
Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf
Tjänsteskrivelse Systemhandlingsprojektering Projekt Bollmoravägen
Njupkärrsvägen signerad.pdf
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Protokoll för stadsbyggnadsutskottet
Datum

2021-06-16

Tid

08:30–10:10

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-06-18 Kl. 10:00

Paragrafer

39–49

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Mats Lindblom
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
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2021-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-18

Datum då anslaget tas ned

2021-07-10

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Mats Lindblom (L)
Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Martin Nilsson (S)
Anders Linder (S), § 39-47
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Anders Linder (S) § 4849.
Marie Åkesdotter (MP)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Mats Fält (M)
Ulf Perbo (KD)

Övriga
Anna Steele, politisk sekreterare , centerpartiet
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Jenny Linné, avdelningschef strategi och samhällsutveckling,
kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Mio Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, biträdande avdelningschef projekt,
kommunstyrelseförvaltningen
Anna Grönblad, enhetschef analys och tillväxt, kommunstyrelseförvaltningen
Heléne Hjerdin, avdelningschef projekt, kommunstyrelseförvaltningen
Emelie Malaise, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen, § 39-47
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Monica Junheim, enhetschef plan, kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Ström, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen, § 46-49
Joakim Halvarsson, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen, § 39-47
Agnes Hustad, planarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen, § 39-45
Göran Thimberg, enhetschef exploatering, kommunstyrelseförvaltningen
Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, § 39

Frånvarande
Inger Gemicioglu (V)
Fredrik Bergkuist (M)
Anders Wickberg (SD)
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