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§ 1 Dnr 65596  

Mötets öppnande: Upprop  - val av justerare - 
fastställande av dagordningen 

Tekniska utskottets beslut 

Upprop 
Upprop gjordes 

Val av justerare 
Lars-Göran Bromander valdes till justerare för dagens protokoll 

Fastställande av dagordning 
Punkterna: 

- Uppdrag, ta fram lokala trafikföreskrifter för Mjödvägen 

- Uppdrag, utredning av hastighetsbegränsning på Kraftleden vid 

Skogsbrynets förskola  

lades till, därefter godkändes dagordningen.  

______________ 
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§ 2 Dnr 2015/00339  

Medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 § 122. 

Förslaget föranleder inte ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning  

I det inkomna medborgarförslaget föreslås att ett bullerplank ska sättas upp 

vid Kraftleden, då Kraftleden är en mycket trafikerad väg, där även tyngre 

trafik kör. Förslagsställaren hänvisar också till en bullerutredning som gjorts 

för ett antal år sedan utan att bullerplank sattes upp därefter.  

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut (KF 2016-11-07 § 122) uppdragit 

till kommunstyrelsen att genomföra en ny bullerutredning samt att vid 

behov projektera bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 

Därmed är en ny bullerutredning för Kraftleden på gång och om denna 

utredning visar för höga bullernivåer kan bullerplank sättas upp. Innan 

utredningen är genomförd går det inte att bedöma om bullerplank behövs 

längs vägen. Förslaget föreslås därmed, med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut, vara färdigbehandlat och inte föranleda 

ytterligare åtgärder. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- KF:s beslut § 122, 2016-11-07 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Förslagsställaren 
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§ 3 Dnr 2017/00034  

Avfallstaxa 2017 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att 

gälla från och med 1 mars 2017, enligt bilaga 1. 

Sammanfattning  

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, KS § 75, 2016-05-23, fick 

kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att genomföra de föreslagna 

åtgärderna i rapporten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, 

daterad 2016-04-18.  En av åtgärderna var att införa en mer miljöstyrande 

avfallstaxa. I kommunens nya avfallstaxa föreslås att: 

- styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

- stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

- stimulera en god arbetsmiljö  

- styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad 

klimatpåverkan  

- ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

- finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala 

avfallssansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

 

För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall 

föreslås en mer miljöstyrande taxa som bland annat innebär att mindre kärl 

och färre hämtningar premieras, större kärl med tätare hämtning ska kosta 

mer. För att öka mängden utsorterat matavfall kommer avfallsenheten att 

dela ut en årsförbrukning av matavfallspåsar till hushållen. 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat att: 

- ändra hämtningsintervallen av matavfall till varannan vecka året runt för 

villahushåll och fritidshus. Idag sker hämtning varannan vecka med 

undantag för vecka 26 till 35 då hämtning sker varje vecka 

- avgift för byte till ett större sopkärl men inte för att byta till ett mindre 

kärl 

- tilläggsavgifter för bland annat felsorterat avfall införs 

- el-avfallskampanjen utgår och ersätts med en kostnadsfri hämtning per år 

för villa och fritidshus 

- säsongsbundet abonnemang för den del av året då verksamheten bedrivs, 

införs. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga 1, Förslag till ny avfallstaxa  

- Kommunstyrelsens beslut, KS§ 75, 2016-05-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 4 Dnr 2016/00504  

Mindre ändring av avfallsföreskrifterna 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar och förtydliganden i 

avfallsföreskrifterna, att gälla från och med 1 mars 2017.  

Sammanfattning  

Enligt beslut KS § 75, 2016-05-23, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18. En av 

åtgärderna var att införa hämtning av matavfall från villahushåll och 

fritidshus varannan vecka året runt, detta som ett steg mot en fossilbränslefri 

kommun. Genom denna åtgärd minskar kommunen sina avfallstranporter 

avseende insamling av hushållsavfall med cirka 20 procent. 

För att genomföra denna åtgärd behöver en mindre ändring av § 41 i 

avfallsföreskrifterna, göras. Ändringen innebär att hämtning av matavfall 

från villahushåll och fritidshus sker varannan vecka året runt. Idag sker 

hämtning varje vecka mellan vecka 26 till 36. 

I övrigt har även redaktionella ändringar gjorts i syfte att öka läsbarheten 

och förståelsen och för att uppdatera hänvisningar till aktuell lagstiftning.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga 1 förslag till nya avfallsföreskrifter 

- Beslut KS 2016-05-23, § 75 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Miljöavdelningen 
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§ 5 Dnr 2017/00072  

Uppdrag, utredning av hastighetsbegränsning på 
Kraftleden vid Skogsbrynets förskola  

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

att utreda möjligheten till hastighetsbegränsning för Kraftleden vid 

Skogsbrynets förskola. 

Sammanfattning  

I syfte att sänka bullret från trafiken på Kraftleden föreslår tekniska utskottet 

att uppdrag ges till kommunstyrelsens förvaltning att utreda om möjligheten 

till hastighetsbegräsning på Kraftleden vid Skogsbrynets förskola.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om bullerplank vid Kraftleden, dnr 2015/00339     

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(11) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-01-31  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 6 Dnr 2017/00073  

Uppdrag, ta fram lokala trafikföreskrifter för Mjödvägen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

att återkomma till tekniska utskottets nästa möte, 2017-03-07, med 

förslag till lokala trafikföreskrifter för Mjödvägen, Draget Bålsta.  

Sammanfattning  

En lokal trafikföreskift om förbud att parkera på Mjödvägen saknas och 

lastbilar med mer parkerar på vägen och förhindrar verksamhetsutövare i 

området att ha full tillgång till sina lokaler för att kunna transportera och ta 

emot gods.  

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från företagare på Mjödvägen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkenheten 
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§ 7   

Information  

- Byte av tak på ridhuset i Lundby som skulle ha utförts 2016, blev 

uppskjutet till våren 2017. Anbuden som nu inkommit är mycket högre 

än budgeterat därför är upphandlingen avbruten. Till nästa utskott 

presenteras förslag om rivning och nybyggnad av ridhus.  

- För bokslutet 2016 blev överskottet totalt sett, 10,6 miljoner för tekniska 

avdelningen fördelade på följande enheter: Fastighet och Lokalvård 3,7 

miljoner, Gata 1,4 miljoner, Kost 1,3 miljoner, VA 4,0 miljoner,  

Avfall -0,8 miljoner, tekniska chefen ca 1,0 mkr. Detta innebär att en VA 

skuld på 2,8 miljoner regleras och 1,2 miljoner överförs till VA-verkets 

egna kapital. 

 Överskottet beror bland annat på att vakanser inte tillsatts. 

- För bokslutet 2016 blev överskottet totalt sett, 10 miljoner för tekniska 

avdelningen. Det innebär att en skuld på VA på 7 miljoner kan regleras. 

Överskottet beror bland annat på att vakanser inte tillsatts. 

- Totalt för kommunen är överskottet 73 miljoner, främst beroende på 

flyktingpengar som inte använts.  Inför 2017 ser prognosen bra ut men 

sämre för 2018-2019. 

- I utredningsuppdraget om fastighetsbolag föreslås att ett moderbolag 

Håbo Fastighets AB äger dotterbolag Håbohus AB. Håbo Marknad tas 

ej med i sammanslagningen. Det föreslås heller ingen bolagisering av 

övriga verksamheter på tekniska 

- Kansliet har ett uppdrag att ta fram processflöde för hantering av 

ärenden till KS och KF 

- Utredningen om att koppla på kommunens dricksvatten och avlopp till 

Norrvatten och Käppala, fortsätter.  

______________ 
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