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§ 25   

Mötets öppnande 

Efter upprop fastställdes dagordningen efter följande ändring: 

- Punkten ”Uppdrag till förvaltningen, lösa parkeringsfrågan för båttrailer 

och bil vid Aronsborgsviken”, tillkom. 

Till justerare utsågs Lars-Göran Bromander.  

______________ 
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§ 26 Dnr 2016/00669  

Medborgarförslag: Pulkabacke vid "Dumpers" 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 

med hänvisning till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska rensa upp i den backe i 

Bålsta som populärt kallas för ”Dumpers”. Syftet med detta vore att skapa 

en bättre pulkabacke åt alla de barn som växer upp i området. 

Förslagsställaren föreslår att backen breddas och underlaget jämnas ut i 

detta syfte.  

Förvaltningen bedömer att förslaget är en bra idé som skulle bidra till att 

skapa en mötesplats såväl som möjligheter till spontana friluftsaktiviteter. 

Backen skulle också bli ett bra utflyktsmål för alla skolor och förskolor i 

närheten.  

Förvaltningen har därför gjort en grov beräkning av vad det skulle kosta att 

genomföra förslaget. Förvaltningen beräknar att röjningen för att bredda 

backen samt utjämningen av mark och eventuellt uppförande av någon eller 

några bänkar att sitta på i närheten av backen skulle kosta omkring 100 

tusen kronor.  

Förvaltningen konstaterar att finansiering för insatserna i ”Dumpers” backe 

för närvarande saknas men att förslaget kan tas med i kommande års (2018-

2020) budgetarbete, för det fall att medel kan tillföras för ändamålet då.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses 

färdigbehandlat.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag, 2016-12-08 

 Tjänsteskrivelse, 2017-03-17,  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, gatu- och parkenheten 
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§ 27   

Medborgarförslag: Tillgänglighet till kommunens 
båtramp vid Aronsborg 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att asfaltera 

grönområdesytan i anslutning till båtrampen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att de övriga synpunkter som framkommer 

i medborgarförslaget anses färdigbehandlade med hänvisning till 

förvaltningens redovisning.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att gräsytorna i anslutning till båtrampen i 

Aronsborg ska asfalteras för att skapa större tillgänglighet till båtrampen 

som används flitigt. Enligt förslagsställaren händer det i dagsläget att bilar 

parkerar felaktigt på grönytor i brist på platser samt att det är svårt att 

komma fram till den aktuella båtrampen.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i problematiken som 

förslagsställaren beskriver. Förvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag 

av kommunstyrelsen att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg och bedömer 

en tillgänglig båtramp bör åstadkommas i anslutning till arbetet med detta. 

Förvaltningen bedömer dock inte att asfaltering av föreslagen grönyta är rätt 

väg att gå, då denna yta bör användas för rekreation för allmänheten. 

Eftersom problemet som förslagsställaren beskriver ändå är stort har 

förvaltningen också utrett möjligheten att skapa en tillfällig lösning på 

parkeringsproblematiken i området. Utredningen visar dock att detta skulle 

medföra alltför höga kostnader (cirka 700 tusen kronor). Finansiering för en 

sådan insats saknas och förvaltningen bedömer dessutom att det inte är 

rimligt att lägga så stora belopp på en tillfällig lösning. Mot denna bakgrund 

föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  

I medborgarförslaget lämnar förslagsställaren också synpunkter på att båtar 

lägger till för länge vid bryggan och att en båtramp också borde byggas 

längre ut mot Björkfjärden. Kommunstyrelsens förvaltning är medveten om 

att båtar ibland lägger till för länge och arbetar därför med bevakning av 

detta samt agerar på de anmälningar som inkommer. Vad gäller en båtramp 

längre ut mot Björkfjärden bedömer förvaltningen att detta är en fråga som 

bör behandlas i arbetet med kommunens nya översiktsplan, där bland annat 

även båtlivet beaktas.  
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Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag, 2016-08-15 

 Tjänsteskrivelse, 2017-03-17 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, gatu- och parkenheten (för kännedom) 

Plan- och utvecklingsavdelningen (för kännedom) 
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§ 28   

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på 
Päronvägen, återremiss 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på Päronvägen enligt markering.  

Sammanfattning  

Enligt kommunstyrelsens beslut, KS § 80/2017, återremitterades ärendet för 

komplettering. Ärendet är nu reviderat för att enligt beslut innefatta sträckan 

Päronvägen från Stockholmsvägen fram till Pärongränd. 

Parkerade bilar efter Päronvägen utgör ett hinder för framkomligheten för 

andra trafikanter. Ett förbud att parkera bilar efter Päronvägen ökar 

framkomligheten och säkerheten för övriga trafikanter.  

  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2017-03-27 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, gatu- och parkenheten (för åtgärd) 
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§ 29   

VA-taxa, indexreglering 2017 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna indexreglering av VA-taxan, 

att gälla från och med 1 juli 2017.  

Sammanfattning  

Enligt Håbo Kommuns VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige  

2016-06-13, kan Kommunfullmäktige besluta om förändring av avgifterna i 

VA-taxan, baserat på indexreglering (punkt 10 resp. 16 i VA-taxan), dock 

inte oftare än en gång årligen. 

Förvaltningen föreslår en indexreglering av VA-taxan för 2017. Förslaget 

innebär en höjd anläggningsavgift med 3,57 % och en höjd brukningsavgift 

med 4,25 %.  

Gällande en höjd anläggningsavgift med 3,57 % för samtliga vattentjänster 

innebär det att: 

- Servisavgiften höjs från 49 565 kronor till 51 334 kronor 

- Förbindelsepunktsavgiften höjs från 32 447 kronor till 33 605 kronor 

- Tomtyteavgiften höjs från 65 kronor per kvadratmeter till 67 kronor per 

kvadratmeter 

- Lägenhetsavgiften höjs från 21 198 kronor till 21 955 kronor 

Gällande höjd brukningsavgift med 4,25 % innebär det att: 

 Grundavgiften höjs från 2 722 kronor per år till 2 838 kronor per år 

 Lägenhetsavgiften höjs från 1 227 kronor per år till 1 279 kronor per år 

 Kubikmeteravgiften höjs från 31,63 kronor per kubikmeter till 32,97 

kronor per kubikmeter  

Beslutsunderlag 

 VA-taxa 2016 

 Tjänsteskrivelse, 2017-03-27  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, VA-enheten (för åtgärd) 
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§ 30   

Uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av 
förpackningar 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Avfallsenheten att utreda 

förutsättningar för alternativa insamlingssystem för kommunens 

avfallshantering.  

Sammanfattning  

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, 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 gällde utredning om fastighetsnära insamling (FNI), ett 

alternativt insamlingssystem av förpackningar och returpapper än den 

befintliga där hushållen lämnar dessa fraktioner vid återvinningsstationer.  

Håbo kommuns avtal med entreprenörer för avfallshämtning upphör att 

gälla 2020-10-15. Inför en ny upphandling bör Avfallsenheten veta vilken 

riktning avfallshanteringen ska ta.  

Avfallshanteringen i Håbo kommun ska verka för att bidra till 

miljöstrategins mål om fossilbränslefri och giftfri- och resurseffektiv 

kommun där naturmiljöer inte tar skada av avfallshanteringen samt uppnå 

målen i kommunens Avfallsplan 2016-2025.  

Beslutsunderlag 

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

 Tjänsteskrivelse, 2017-03-27 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, avfallsenheten (för åtgärd) 
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§ 31   

Uppdrag, lösa parkeringsfrågan för båttrailer och bilar 
vid Aronsviken 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra till förvaltningen 

att återkomma med förslag på parkeringslösning för båttrailer och bilar 

vid Aronsborgsviken.  

Sammanfattning  

Tekniska utskottet föreslår, med hänvisning till inkommet medborgarförslag 

om ”Tillgänglighet till kommunens båtramp vid Aronsborg” samt för att 

höja trafiksäkerheten vid Aronsborgsviken att parkeringslösning för 

besökande till Aronsborgsviken ska utredas.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen (för åtgärd) 

Plan- och utvecklingsavdelningen (för kännedom) 
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§ 32   

Information 

- Teknisk chef Lars-Inge Larsson jobbar sin sista dag den 21 april 2017 i 

kommunen. Som tillförordnad teknisk chef har Anna Darpe utsetts till 

och med 31 augusti. Rekrytering pågår. 

- VA-chefen slutar, rekrytering har påbörjats. Det har även varit en viss 

personalomsättning för driftpersonal på VA-enheten. Rekrytering av 

driftschef pågår.  

- WSP har anlitats som konsult i den utredning som pågår för framtida 

drift av VA-verksamheten. Vattenverket i Bålsta har resurser för 

utökning men nytt tillstånd krävs, avloppsreningsverket har begränsade 

resurser för utökning. Skokloster har redan idag problem. 

- Lars-Göran Bromander har en fråga om kommunen har något krav på 

standard för privata förskolor. Det verkar inte finnas några klara regler 

för det. Nya förskolan vid Gröna dalen är byggd för 20 barn per 

avdelning med en yta på 20 kvadratmeter per barn. Vilken yta gäller vid 

nybyggnation? Fastighetschef Karin Gustafsson svarar att för permanenta 

förskolor gäller 10 - 12 kvadratmeter per barn, alla ytor ingår då i det. 

Frösundaviks förskola till exempel har en byggyta om 1 685 

kvadratmeter för 160 barn. Det är barn- och utbildningsförvaltningen 

som bestämmer vilken storlek en förskola eller skola ska ha utifrån 

vilken verksamhet som ska bedrivas.  

    ______________ 
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