
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-05-10  

Tekniska utskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Tommy Rosenkvist (M) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Leif Zetterberg (C) 

Tekniska utskottet kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 16 maj 2017, kl. 15:00 

Fastighetsenheten informerar om sin verksamhet i början av mötet, ersättarna är välkomna på in-

formationen 

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande: 

- upprop 

- fastställande av dagordning 

- val av justerare 

 

2.  
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning, 40 kilometer i timmen på 

Granåsvägen mot Åsleden 

 

3.  
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning, 40 kilometer i timmen på 

Granåsvägen mot Grans Gård 

 

4.  
Lokala trafikföreskrifter, tidsbegränsad parkering på Stockholmsvägen vid Sofi-

elundsvägen, 2 timmar 

 

5.  
Lokala trafikföreskrifter, tidsbegränsad parkering på Stockholmsvägen vid Sofi-

elundsvägen, 3 timmar 

 

6.  
Medborgarförslag: Förslag på lösning av parkeringsproblem vid våra båtklubbar 

och för personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot Aronsborgs Konfe-

renshotell 

 

7.  
Statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem, 

Ellensborgs förskola  

 

8.  
Återkoppling av uppdrag, lösa parkeringsfrågan för båttrailer och bilar vid 

Aronsborgsviken 

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-05-10  

Tekniska utskottet 
 

 

9.  
Uppdrag från kommunstyrelsen att anordna fler tillfälliga parkeringsplatser i an-

slutning till båthamnen vid Aronsborgsviken, klart till den 15 juni 2017 

 

10.  
Extra tekniskt utskott 15 juni 2017  

11.  
Information 

 

 

 

   

Christian Nordberg 

Ordförande 

 Susanne Nyström 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-18 KS 2017/00307 nr 74844 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning, 40 kilometer i 
timmen på Granåsvägen mot Åsleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om hastighet 40 kilometer i timmen på Granåsvägen 

mot Åsleden med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276).      

 

Sammanfattning 

Granåsvägen mellan Åsleden och E18 fungerar som en mindre 

uppsamlingsgata för boende på Hagtornsvägen och Kornellvägen. Vägen 

och dess förlängning över E18 mot Grans Gård fungerar även som en väg 

för gående och cyklister som ska besöka Granåsens naturreservat. 

Utifrån vägens utformning och karaktär är en hastighetsbegränsning till 40 

kilometer i timmen lämplig.   

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-18 KS 2017/00307 nr 74844 

 

Beslutsunderlag 

– Bilaga Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning, 40 kilometer i 

timmen på Granåsvägen mot Åsleden.   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 

 



Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Granåsvägen;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor på Granåsvägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

På Håbo kommuns vägnar.
Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-18 KS 2017/00308 nr 74836 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning, 40 kilometer i 
timmen på Granåsvägen mot Grans Gård 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om hastighet 40 kilometer i timmen på Granåsvägen 

mot Grans Gård, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om hastighet på Granåsvägen (0305 2010:00123).    

 

Sammanfattning 

Granåsvägen norr om E18 är cirka 1 200 meter lång. 1 000 meter av denna 

väg har en vägbredd på 4,5 meter. Vägen är smal och kurvig och sikten är 

bitvis skymd. Det finns även utfarter från fastigheter och enskilda vägar ut 

mot Granåsvägen. Vägen används även av gående och cyklister som ska 

besöka Granåsens naturreservat. 

Utifrån vägens utformning och karaktär är en hastighetsbegränsning till 40 

kilometer i timmen lämplig. 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-18 KS 2017/00308 nr 74836 

 

Beslutsunderlag 

– Bilaga Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning, 40 kilometer i 

timmen på Granåsvägen mot Grans Gård   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Granåsvägen;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor på Granåsvägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då Håbo kommuns lokala
trafikföreskrifter 0305 2010:00123 om hastighet på Granåsvägen skall upphöra att
gälla.

På Håbo kommuns vägnar.
Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-18 KS 2017/00317 nr 74845 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, tidsbegränsad parkering på 
Stockholmsvägen vid Sofielundsvägen, 2 timmar 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering 2 timmar på 

Stockholmsvägen vid Sofielundsvägen med stöd av 10 kap. 1 § andra 

stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen.    

 

Sammanfattning 

Efter Stockholmvägen i höjd med Sofielundsvägen finns tre 

parkeringsfickor. För att öka tillgängligheten på dessa platser för besökare 

till fastigheterna och tillkommande två verksamheter på torget behöver 

parkeringstiden på dessa platser begränsas.  

Tekniska avdelningen föreslår att parkeringsfickan, med en fristående plats, 

vid torget får tillåten parkering 2 timmar med p-skiva. Detta för att öka 

möjligheten för kortare stopp och ökad tillgänglighet till verksamheterna 

som ligger närmast denna parkeringsplats.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-18 KS 2017/00317 nr 74845 

 

Beslutsunderlag  

- Bilaga Tidsbegränsad parkering på Stockholmsvägen 2 tim 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 

 

 



Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Stockholmsvägen;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor på Stockholmsvägen enligt kartbild får fordon parkeras under
högst 2 timmar i följd.

Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

På Håbo kommuns vägnar.
Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-25 KS 2017/00333 nr 74988 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, tidsbegränsad parkering på 
Stockholmsvägen vid Sofielundsvägen, 3 timmar 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering, 3 timmar, på 

Stockholmsvägen vid Sofielundsvägen med stöd av 10 kap. 1 § andra 

stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen.     

 

Sammanfattning 

Efter Stockholmvägen i höjd med Sofielundsvägen finns tre 

parkeringsfickor. För att öka tillgängligheten på dessa platser för besökare 

till fastigheterna och tillkommande två verksamheter på torget behöver 

parkeringstiden på dessa platser begränsas.  

Tekniska avdelningen föreslår att de två parkeringsfickorna i höjd med 

Sofielundsvägen 4-6 får tillåten parkering 3 tim med p-skiva för att få en bra 

tillgänglighet för besökare till fastigheterna eller alternativt för de som har 

behov av längre besök till verksamheterna vid torget. 

 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-25 KS 2017/00333 nr 74988 

 

Beslutsunderlag 

– Bilaga Tidsbegränsad parkering på Stockholmsvägen 3 timmar   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Stockholmsvägen;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor på Stockholmsvägen enligt kartbild får fordon parkeras under
högst 3 tim i följd.

Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

På Håbo kommuns vägnar.
Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-12 KS 2017/00217 nr 74779 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Förslag på lösning av parkeringsproblem vid 
våra båtklubbar och för personer med båtsläp som sjösätter vid 
rampen mot Aronsborgs Konferenshotell 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.      

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att en grus- eller asfaltplan ska färdigställas 

vid Aronsborgs båthamn för att sommartid utgöra parkering för bilar med 

båtsläp. Detta skulle lösa den parkeringsproblematik som varit i området 

under somrarna. Vintertid skulle ytan kunna användas för att spola is och 

därmed göra en skridskobana. Till förslaget bifogas en karta över lämplig 

placering.  

Förvaltningen är medveten om den parkeringsproblematik som beskrivs och 

har fått två olika uppdrag relaterade till Aronsborgs båthamn. Dels har 

förvaltningen fått i uppdrag att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg (KS 

2016-05-23 § 122) och dels att återkomma med förslag på parkeringslösning 

för båttrailer och bilar vid Aronsborgsviken (KTU 2017-04-11 § 31). Detta 

innebär således att förvaltningen arbetar med att se över området för att 

bland annat lösa parkeringsproblematiken.  

Dock bedömer förvaltningen att asfaltering eller grusning av en grönyta, i 

enlighet med förslaget, inte är rätt väg att gå för att lösa 

parkeringsproblemen. Detta eftersom grönytorna är till för rekreation för 

allmänheten och därmed bör kvarstå.  

När det gäller den del av förslaget som avser att en grus/asfaltsplan skulle 

spolas till isbana på vintern bedömer förvaltningen att kommunen inte kan 

ta på sig att ordna och hålla efter en sådan bana. Detta eftersom det är 

förenat med arbetsinsatser som kommunen inte har resurser till.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

ska avslås. Aronsborgs båthamn och problematiken kring parkering där ska 

dock även fortsättningsvis hanteras inom ramen för ovanstående uppdrag.    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-12 KS 2017/00217 nr 74779 

 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Tekniska avdelningen, för kännedom 

Kansliet  

 



Personuppgifter skyddade enligt PUL







 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-04-24 KS 2017/00330 nr 74953 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Veronica Niia 

 

Statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor 
och fritidshem, Ellensborgs förskola 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medel från Boverket för 

renovering av Ellensborgs förskolegård.   

 

Sammanfattning 

Fastighetsenheten har för avsikt att skicka in en ansökan till Boverket om 

statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och 

fritidshem. 

Ansökan omfattar åtgärder på Ellensborgs förskolegård, där en stor del av 

utrustningen i utemiljön är från byggåret, vilket innebär att de är slitna och 

inte anpassade efter den pedagogiska miljön som förskolan bedriver idag. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Med bidrag från Boverket till upprustningen av utemiljön kan budgeterade 

medel räcka till att renovera fler förskolegårdar. 

Uppföljning 

Beviljas kommunen bidrag från Boverket ska redovisning av gjorda insatser 

lämnas innan utbetalning av beviljat bidrag sker. 

__________ 

Beslut skickas till 

Fastighetsenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-05-11 KS 2017/00361 nr 75323 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen att anordna fler tillfälliga 
parkeringsplatser i anslutning till båthamnen vid 
Aronsborgsviken, klart till den 15 juni 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att de åtgärder som gatu- och parkenheten 

vidtagit för att underlätta tillgängligheten till båtrampen är tillräckliga 

fram till dess permanenta parkeringsplatser kan anläggas 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska utskottet har därmed utfört sitt 

uppdrag.     

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har gett tekniska utskottet i uppdrag att anordna fler 

tillfälliga parkeringsplatser i anslutning till kommunens båtramp i 

Aronsborgsviken. Parkeringsplatserna ska vara färdigställda till 15 juni 

2017. Det har visat sig att det inte är möjligt att på så kort tid genomföra 

uppdraget på grund av att det strider mot gällande detaljplaner och rådande 

strandskydd. Ytterligare en faktor som påverkar möjligheten att genomföra 

uppdraget är att parkeringsplatser kräver bygglov och hanteringen av detta 

kräver mer tid än den tidsram som angetts. Tekniska utskottet föreslår därför 

att de åtgärder som gatu- och parkenheten vidtagit för att underlätta 

tillgängligheten till båtrampen beslutas vara tillräckliga fram till dess 

permanenta parkeringsplatser kan anläggas.   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen har gett tekniska utskottet i uppdrag att anordna fler 

tillfälliga parkeringsplatser i anslutning till kommunens båtramp i 

Aronsborgsviken. Parkeringsplatserna ska vara färdigställda till 15 juni 

2017. Tekniska utskottet fick även i uppdrag att i samråd med båtklubbarna 

se över möjligheten till fler permanenta parkeringsplatser (KS 2017-04 24 § 

106). Tekniska utskottet har sedan tidigare givit tekniska avdelningen i 

uppdrag att lösa parkeringsfrågan för båttrailer och bilar vid 

Aronsborgsviken (KTU 2017-04-11 § 31). 

Det föreligger därmed tre uppdrag med syftet att lösa parkeringsfrågan vid 

Aronsborgsviken. Ett uppdrag för en kortsiktig lösning och två uppdrag för 

en långsiktig lösning. Tekniska avdelningen har skyndsamt undersökt 

möjligheten att kunna anordna tillfälliga parkeringsplatser enligt det första 

uppdraget från kommunstyrelsen. Det har dock visat sig att det inte är 

möjligt att åstadkomma en snabb tillfällig lösning. Det finns en rad 

omständigheter som förhindrar detta, bland annat är det aktuella området 

planlagt som parkmark och omfattas av strandskydd. Det finns även kända 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-05-11 KS 2017/00361 nr 75323 

 

deponier inom de ytor som skulle kunna vara tänkbara. Anläggandet av 

parkeringsplatser är dessutom bygglovspliktiga. 

Tekniska avdelningen har därför för att underlätta tillgängligheten till 

båtrampen tagit bort den befintliga skyltningen om parkeringsförbud samt 

de informationstavlor som upplyser om att det generellt är förbjudet att 

parkera på grönytor, skiljeremsor och diken i tättbebyggt område.  Vidare 

kommer området närmast båtrampen att undantas från 

parkeringsövervakning till frågan om permanenta parkeringsplatser är löst. 

Dock kommer fordon som parkeras trafikfarligt, till exempel för nära 

korsningar, att uppmärksammas på detta genom en informationslapp. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen 

Gatu-och parkenheten  

 




