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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 16 Dnr 2016/00242 

VA-taxa 2016 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny V A-taxa enligt bilaga 
l, att gälla från l juli 2016. Taxeförändringen gäller förbruknings
avgifterna som höjs med 5 %medan anläggningsavgifterna är 
oförändrade. 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa en total 
översyn av V A-enhetens nuvarande verksamhet (kalkyler med intäkter 
och kostnader) samt framtida VA-försö:Ljningen, organisationen, 
inkluderande koppling till Käppala och Norrvatten med dess ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. 

Lars-Göran Bromander reserverar sig mot beslutet 

Sammanfattning 

En VA-huvudman får inte göra över- eller underskott enligt 
Vattentjänstlagen och uttaget av VA-avgifter får endast täcka nödvändiga 
kostnader. VA-huvudmannen ska göra ett nollresultat under max ett 
treårsintervalL Under 2015 gjorde VA-enheten ett underskott på 2,7 
miljoner. 

VA-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste åren. För att 
säkerställa att VA-kapaciteten i kommunen är tillräcklig till planerade 
exploateringar, kommer det att krävas stora investeringsprojekt under lång 
tid framåt. Ytterligare investeringar kommer att bli aktuella for att uppfylla 
lagkrav, upprätthålla god standard på ledningsnätet samt att öka säkerheten 
for dricksvattenproduktionen. A v dessa anledningar finns ett behov av att 
höja taxan för förbrukningsavgifterna med 14%. 

Om taxan inte höjs enligt ovanstående kommer V A-verksamheten under 
2016 att gå med ett underskott 2,5 miljoner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 
Förslag till ny VA-taxa från och med l juli 2016 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att första punlcten ändras så att höjningen blir 5% 
istället för 14% samt att en ny punkt läggs till: 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa en total 
översyn av VA-enhetens nuvarande verksamhet (kalkyler med intäkter och 
kostnader) samt framtida VA försörjningen, organisationen inkluderande 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

koppling till Käppala och Norrvatten med dess ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. 

Lars-Göran Bromander anser att taxan måste höjas enligt förvaltningens 
förslag för att V A -enhetens framtida kostnader ska kunna täckas .. 

Beslutsgång 

Förvaltningens förslag ställs mot det nya förslaget och det nya förslaget 
antas. Lars-Göran Bromander reserverar sig. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avelningen 
Ekonomi 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 17 Dnr 2016/00272 

Översyn av avfallsverksamheten 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av rapport 
"Översyn av avfallsverksamheten i Hå bo kommun", daterad 2016-04-18. 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de 
föreslagna åtgärderna i "Översyn av avfallsverksamheten i Håbo 
kommun", daterad 2016-04-18, samt återkomma med 
uppföljningsrapport om vad som har gjorts och effektiviserats, senast 
november 2016. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att göra en totalöversyn av 
avfallsverksamheten i Håbo kommun enligt KS beslut 2015, § 213. 
Översynen av avfallsverksamheten visar på vad invånarna får för den avgift 
de betalar och syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer 
kostnadseffektivt i förhållande till den service och kvalitet som invånarna 
får. 

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 
Wlderlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 
kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samtjämförelse 
med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom 
avfallsverksamheten och ger förslag till åtgärder. Det konstateras att 
avfallstaxan i Håbo är hög, samtidigt som avfallsverksamheten erbjuder en 
hög service. 

Avfallsenheten har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut 
nationellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. 
Tillsammans med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis 
införande av digital tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och 
byggande av egen återvinningscentral med drift i egen regi gör det att 
avfallshanteringen i Håbo kommun är väl rustad för framtiden. Det finns 
också en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom 
åtgärder för ökad utsortering av matavfall, förpackningar och förbättrade 
sorteringsmöjligheter på återvinnings centralen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20 
Rapport, Översyn av avfallsverksamheten i Hå bo kommun, 2016-04-18 
Bilaga, Jämförelser kommuner Håbo 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

,, 

JUSTERARE 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordforande fareslår att en punkt 2 läggs till i beslutet: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de föreslagna 
åtgärderna i "Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun", daterad 
2016-04-18, samt återkomma med uppföljningsrapport om vad som har 
gjorts och effektiviserats senast november 2016. 

Beslutsgång 

Det nya forslaget ställs mot forvaltningens forslag och det nya forslaget 
antas. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 18 Dnr 2015/00235 

Motion om placering av solceller på kommunens 
fastigheter 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet för 
redovisning av aktivt förhållningssätt med hänvisning till 
utredningsuppdraget som Håbohus har gjort, samt uppföljning av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2015 och KF beslut 2015-12-15, § 92, 
Dnr 2015/00162, Budget 2016, punkt 8. :"Kommunfullmäktige uppdrar 
till kommunstyrelsens förvaltning att komma med förslag och plan på hur 
kommunen energieffektiviseras. Detta med syfte att mer effektivt 
använda skattepengar.". 

Sammanfattning 

Fastighetsenheten förvaltar kommunens verksamhetsfastigheter. Solceller 
på kommunens fastigheter är en i grunden positiv ide som går helt i linje 
med kommunens miljömåL Förvaltningen föreslår att solceller alltid ska 
övervägas i samband med att kommunen bygger nya hus eller utför större 
renoveringar eller ombyggnationer. För övriga fastigheter är det 
förvaltningens bedömning att det utifrån de investeringsutmaningar som 
kommunen står inför de närmaste åren inte är lönsamt att utreda och 
investera i solceller. Det tar minst 12 år för en investering i solceller att 
generera ett överskott på investeringen. Fastighetsenheten saknar medel för 
att utreda och investera i solcellslösningar på befmtliga fastigheter. Om 
enheten ska göra detta behövs extra medel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-04-26 
Motion, 2015-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår en ändring av beslutet enligt följande: 

1.Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet för 
redovisning av aktivt förhållningssätt med hänvisning till 
utredningsuppdraget som Håbohus har gjort, samt uppföljning av 
miljöstrateginför verksamhetsåret 2015 och KF beslut 2015-12-15, 
ärende§ 92, Dnr 2015/00162, Budget 2016, punkt 8. : 
"Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att 
komma med förslag och plan på hur kommunen energieffektiviseras. 
Detta med syfte att mer effektivt använda skattepengar. " 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

Beslutsgång 

Det nya forslaget ställs mot forvaltningens forslag och det nya forslaget 
antas. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 19 Dnr 2013/00052 

Medborgarförslag: Skatepark i Skokloster 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborganerslaget genom den 
plana, asfalterade yta som anläggs i Skoldoster. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren fareslår att en skatepark ska inrättas i Skokloster. I fårsta 
hand en park helt i betong, men alternativt kan en plan betong- eller 
asfaltyta fungera. Gatu- och parkenheten konstaterade att en skatepark i 
betong såväl som en slät betongyta är får kostsamt att anlägga. Efter 
kontakter med bygg- och milj öfårvaltningen och exploateringsenheten samt 
med slottsskogens samfållighet och fårslagsställaren själv, har gatu- och 
parkenheten låtit asfaltera den plana yta som kvarstod sedan paviljongerna 
får slottsbackens fårskola tagits bort. skateboardåkarna har kunnat provåka 
ytan och frakta dit sina redskap. Ytterligare ett lager asfalt behöver läggas 
på innan ytan blir tillräckligt slät får att fungera ordentligt. Detta kommer 
göras under 2016. Medborganerslaget bifalls därmed. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforsla g, 2013-04-08 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-30 

Beslutet skickas till: 
F örslagsställaren 
Tekniska avdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 20 Dnr 2009/00083 

Medborgarförslag - om förbättringar vid Aransborgs 
båtplats 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning. 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genom samverkan med 
Plan- och utvecklingsavdelningen samt Håbo Båtsällskap (HBS) 
åstadkomma en bra och fungerande gästhamn vid Aransborgsviken i 
Bålsta, detta oaktat Detaljplaneprogram för Gröna Dalen 
Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås anläggarrdet av en gästbrygga eller gästhamn i 
anslutning till Håbo Båtklubb i Aronsborg, en orienteringstavla i samma 
område samt farthinder längs vägen från Aransborgsrondellen fram till 
båtklubben. 

Förvaltningen bedömer att en gästhamn eller gästbrygga behövs, men att 
detta behöver utredas vidare och hanteras inom det pågående 
planeringsarbetet för Gröna Dalen. Förvaltningen instämmer vidare i 
behovet av en orienteringstavla i området, vilket bör kunna uppföras innan 
planeringsarbetet för Gröna Dalen är klart. Dock bör inte farthinder 
anläggas på ovan nämnda vägsträcka, då detta skulle försämra 
framkomligheten för räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2009-07-07 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-30 
Kommunstyrelsens beslut, 2014-06-11 § 96, "Förtydligande av uppdrag -
Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta, Håbo kommun" 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att en punkt2 läggs till beslutet: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genom samverkan med 
Plan- och utvecklingsavdelningen samt Håbo Båtsällskap (HBS) 
åstadkomma en bra och fungerande gästhamn vid Aransborgsviken i Bålsta, 
detta oaktat Detaljplaneprogram för Gröna Dalen 

Beslutsgång 

Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag, det nya förslaget antas. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tekniska utskottet 

Beslutet skickas till: 
F örslagsställaren 
Gatu- och parkenheten - för åtgärd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Plan- och utvecklingsavdelningen - for åtgärd 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 21 Dnr 2015/00229 

Medborgarförslag angående belysning längs gång
/cykelväg mellan norra och södra Eneby 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till forvaltningens svar 
är medborgarforslaget därmed besvarat 

Sammanfattning 

Förslagsställaren foreslår en utbyggnad av gångvägsbelysningen mellan 
Norra och Södra Eneby. Gatu- och parkenheten instämmer i behovet av 
belysning på den foreslagna sträckan. Det finns i dagsläget inte medel for att 
genomfora forslaget utan det får tas i beaktande i arbetet med 2018 års 
budget. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforslag 2015-09-04 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-20 

Beslut skickas till 
F örslagsställaren 
Tekniska avdelningen 

1~1/t/( l 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 22 Dnr 2015/00168 

Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan 
Bålsta och Hjälstaviken 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till förvaltningens svar 
är medborgarförslaget därmed besvarat. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att verka 
for att cykelvägen ska lyftas in i den regionala länstransportplanen 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att anlägga en 
cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken alternativt bredda 
befintlig väg. Förslagsställaren menar att många gärna skulle välja att cykla 
till naturreservatet iHjälstaviken i stället for att ta bilen om möjligheten 
fanns. Det påstås att det är alltfor farligt att ta cykeln dit eftersom den 
aktuella vägsträckan saknar vägren på långa sträckor och hastigheten är hög. 
En separat cykelväg/gångväg skulle värna både miljön och trafiksäkerheten. 

Tekniska avdelningen föreslår att kommunen inom ramen for det regionala 
samarbetet tar upp medborgarförslaget men anser att det är cykelvägen över 
Ekolsunds banvall som bör prioriteras i forsta hand. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2015-05-12 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-20 

F örslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Tekniska avdelningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordforande föreslår att beslutet ändras som följer: 

l. .Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning tillförvaltningens svar 
är medborgarförslaget därmed besvarat. 

2. Kommunfitllmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att verka för att cykelvägen ska lyftas in i den regionala 
länstransportplanen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tekniska utskottet 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Det nya fårslaget ställs mot förvaltningens förslag, det nya fårslaget antas. 

JUSTERARE 

Beslutet skickas till: 
F örslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Tekniska avdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 23 Dnr 2016/00114 

Medborgarförslag: Utökning och förbättring av 
parkeringar Granåsen 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda om parkeringarna vid Granåsen kan och behöver utökas liksom 
om belysning kan byggas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska tas i beaktande vid arbetet 
med 2018 års budget, om utredningen visar att parkeringarna vid 
Granåsen kan och behöver utökas. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarforslaget därmed anses 
besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren fareslår att parkeringarna vid Granåsen ska utökas samt att 
belysning vid parkeringarna ska byggas for att parkeringarna ska räcka till 
for antalet besökare på vintersäsongerna. Kommunstyrelsens forvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av att forbättra parkeringarna 
och arbetar redan med att organisera om befmtliga parkeringar, vilket 
kommer vara färdigt till vintern 2016/2017. 

Om parkeringarna, trots kommunens nuvarande arbete, behöver utökas 
måste det utredas om det kan göras. Detta med tanke på att Granåsen är ett 
naturreservat. Likaså måste det utredas om belysning kan byggas. Om 
parkeringarna kan och behöver byggas ut enligt forslagets önskemål innebär 
detta kostnader som måste tas i beaktande vid arbetet med 2018 års budget. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforslag, 2016-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 24 Dnr 2015/00332 

Medborgarförslag: Gång/cykelväg efter Råbyleden 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att en gång/cykelväg längs Råbyleden ska 
byggas men att det inte kan ske forrån gatu- och parkenheten har fått 
medel tilldelade for detta ändamål. Frågan ska tas i beaktande i 
kommande års budgetarbete. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarforslaget därmed anses 
besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren fareslår en gång/cykelväg längs Råbyleden for att forbättra 
säkerheten for gång- och cykeltrafikanter. Kommunstyrelsens forvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av en gång/cykelväg på 
sträckan. Dock finns i dagsläget inte medel for att bygga en sådan väg. 
Därfor behöver frågan ses över i kommande års budgetarbete. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforslag, 2014-07-0 l 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

Beslutet skickas till: 
F örslagsställaren 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 25 Dnr 2015/00336 

Medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid 
järnvägsparken 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att en 
informationsskylt/informationstavla ska uppföras i Jämvägsparken. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om att en skylt ska sättas 
upp längs promenadslingan runt dammen i den nu restaurerade 
järnvägsparken. Skylten ska, enligt förslaget, berätta med ord och bild om 
parkens historia och om vad som finns i parken efter restaurationen. 

Gatu- och parkenheten anser att medborgarförslaget är ett bra förslag. 
Tanken från bö:ljan var att motsvarande informationsskylt/informationstavla 
skulle tagits fram redan i samband med restaureringen. Dock fanns vid 
tillfället får restaureringen varken personella eller ekonomiska resurser för 
att också ta fram en informationstavla. Informationstavlan bör mot 
ovanstående bakgrund tas fram så snart som möjligt och i samarbete med 
Styret Gamla Bålstabor, som deltagit i framtagandet av andra liknande 
skyltar i kommunen. Dock ryms inte informationstavlan inom 2016 års 
budgetram, men bör kunna tas fram under 2017. 

Beslutsunderlag 

Medborgarfårslag, 2015-06-0 l 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

Beslutet skickas till: 
F örslagsställaren 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 26 Dnr 2016/00284 

Investeringsmedel för ny gång-/ och cykelväg till 
Frösundavik 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att under 2016 tilldela Tekniska avdelningen 
investeringsmedel for att möjliggöra anläggning en ny gång- och 
cykelväg till Frösundavik innevarande år. 

Sammanfattning 

I Frösundavik, där en ny cirkulationsplats har byggts, saknas det en cirka 
200 meter lång koppling mellan befintligt gång- och cykelvägnät och 
Frösundaviks nya gång- och cykelvägnät Eftersom denna länk i gång- och 
cykelvägnätet inte kunde rymmas inom projektet Frösundavik så har Gatu
och parkenheten planerat och äskat investeringsmedel får att projektera 
2016 och bygga denna gång- och cykelväg under 2017. 

Nu finns önskemål om att tidigarelägga anläggandet av denna gång- och 
cykelvägslänk Bland annat vill skolan att gång- och cykelvägen helst står 
klar till hösten. I annat fall kan skolan komma att få höga kostnader for 
skolskjuts. Ä ven Småa är mycket angelägna om att gång- och cykelvägen 
står klar 2016. 

Tekniska avdelningen fareslår att kommunstyrelsen, genom 
ekonomienheten, tidigarelägger upplåning av investeringsmedel i syfte att 
möjliggöra anläggning av en ny gång- och cykelväg så att den kan stå klar 
2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

§ 27 Dnr 2016/00268 

Förordnande av parkeringsvakter för H åbo kommun 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att förordna, i tjänsteskrivelsen namngivna 
personer, för kommunal parkeringsövervakning i Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i delegationsordning införa en paragraf 
som ger gatu- och parkchefen rätt att för kommunens rälening tillförordna 
kommunala parkeringsvakter 

3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafenjusteras omedelbart 

Sammanfattning 

Håbo kommun har beslutat att parkeringsövervakning på allmän platsmark 
och på parkeringsplatser på av kommunen ägd tomtmark ska utföras av 
externt företag (KS 2015-11-23 § 208). Parkeringsövervalmingen har 
upphandlats och en extern leverantör har antagits, APCOA parking Sverige 
AB. Enligt lag om kommunal parkeringsövervalming (SFS 1987:24) ska 
parkeringsvakter förordnas av kommunen. Har kommunen egna 
parkeringsvakter anses beslut om anställning som ett förordnande. Anlitas 
externa parkeringsvakter krävs särskilt beslut om förordnande av dessa. 

~..., För att undvika långdragen handläggning föreslås att gatu- och parkchefen 
får rättigheter genom delegationsordningen att förordna kommunala 
parkeringsvakter. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 28 Dnr 2016/00291 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning inom 
bostadsområdet Vi by Äng 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om begränsad hastighet, 30 kilometer i timmen inom området Viby äng 
(0305 2016-00023). 

Sammanfattning 

Viby Äng är ett område under exploatering. Sedan den förra lokala 
trafikföreskriften antogs har ett nytt område tillkommit för vilket det saknas 
lokal trafikföreskrift. Detta område bör införlivas i tidigare område. 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om begränsad hastighet till 30 kilometer i 
timmen inom området Viby äng (0305 2016-00023) samt upphäva Håbo 
kommuns gällande föreskrift om begränsad hastighet inom området Viby 
äng (0305 2010-00079). 

Beslutsunderlag 

Förslag på ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00023 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305.2010-00079 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I~IJt; l 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 29 Dnr 2016/00290 

Lokal trafikföreskrift, utökning av tättbebyggt område i 
Bålsta 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikforeskrift 
om tättbebyggt område i Bålsta (0305 2016-00016). 

Sammanfattning 

På grund av nybyggnation måste området for tättbebyggt område i Bålsta, 
utvidgas. 

Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikforeskrift om tättbebyggt område i Bålsta (0305 
2016-00016) samt upphäva Håbo kommuns lokala trafikforeskrift om 
tättbebyggt område i Bålsta (0305 2010-00033) 

Beslutsunderlag 

F örslag lokal trafikfåreskrift, L TF 0305 2016-00016 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00033 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 30 Dnr 2016/00289 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsawikelse på 
Kalmarleden, utanför Futurumskolan 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på Kalmarleden, 
utanfår Futurumskolan., (0305 2016-00027). 

Sammanfattning 

Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag - fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag - fredag, 
klockan 07.30-16.30. 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse till 30 kilometer i 
timmen på Kalmarleden, utanfår Futurumskolan (0305 2016-00027) samt 
upphäva Håbo kommuns gällande lokala trafikföreskrift om hastighet på 
Kalmarleden, utanfår Futurumskolan (0305 2010-00129). 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00027 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010 00129 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 31 Dnr 2016/00288 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsawikelse på 
Kalmarleden, utanför Vi byskolan 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på Kalmarleden, 
utanför Vibyskolan (0305 2016-00026). 

Sammanfattning 

Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag- fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag - fredag, 
klockan 07.30- 16.30. 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 
timmen på Kalmarleden, utanför Vibyskolan (0305 2016-00026) samt 
upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 
Kalmarleden, utanför Vibyskolan, (0305 2010-00130 

Beslutsunderlag 

Förslag tilllokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00026 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00130 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 32 Dnr 2016/00287 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på 
Enköpingsvägen vid Gransäterskolan 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på 
Brrköpingsvägen vid Gransäterskolan (0305 2016-00028). 

Sammanfattning 

Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag- fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag - fredag, 
klockan 07.30- 16.30. 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 
timmen på Brrköpingsvägen vid Gransäterskolan (0305 20 16-00028) samt 
upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet på 
Brrköpingsvägen vid Gransäterskolan, (0305 2010-00131). 

Beslutsunderlag 

Förslag ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00028 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 20 l 0-00131 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

IJS~I~ l 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 33 Dnr 2016/00286 

Lokal trafikföreskrift, cirkulationsplats på Kraftleden 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Kraftleden. 

Sammanfattning 

I samband med påbörjandet av Björnbro industriområde, Logistik Bålsta, 
byggdes en cirkulationsplats i korsningen Kraftleden, Björnängsvägen och 
Baldersvägen. Någon lokal trafikföreskrift har inte tagits i samband med att 
cirkulationsplatsen stod fårdig. 

Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen antar Håbo kommuns 
lokala trafikföreskrift om cirkulationsplats på Kraftleden, 
(0305 2016-00024). 

Beslutsunderlag 

Förslag tilllokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00024 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 
Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 34 Dnr 2016/00285 

Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
vändplats Centrumvägen 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om förbud att stanna och parkera på vändplats på Centrumvägen (0305 
2016-00019). Förbudet gäller ej buss i linjetrafik.. 

Sammanfattning 

För att Mjuka linjen (linje 304) på ett säkert sätt ska kunna trafikera 
hållplatsen i vändplatsen vid Centrumvägen krävs ett förbud om att stanna 
och parkera så att vändplatsen kan hållas fri från bilar. 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på 
vändplats på Centrumvägen (0305 2016-00019) samt upphäva Håbo 
kommuns gällande lokala trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera 
på Centrumvägen (0305 2010-00343). Enligt överenskommelse gäller att 
taxi får stanna för att hämta eller släppa av passagerare med 
färdtjänsttillstånd i anslutning till handikapparkering. 

Beslutsunderlag 

Förslag tilllokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00019 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00343 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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