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§ 72 Dnr 62699  

Mötets öppnande: Upprop - justerare - fastställande av 
dagordning 

Sammanfattning  

- Ordförande öppnade mötet. Upprop gjordes, Tommy Rosenkvist (M) var 

inte närvarande och ersätts av Leif Zetterberg (C). 

- Dagordningen fastställdes. 

- Till justerare för dagens protokoll utsågs Helene Cranser (S). 

______________ 
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§ 73 Dnr 2017/00356  

Medborgarförslag: Förlängd öppettid på 
återvinningscentralen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget genom att 

öppettiderna ändras för måndag och onsdag, kl. 10-19, i enlighet med 

förslagsställarens förslag. 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om förändrade öppettider 

på kommunens återvinningscentral, förslagsställaren föreslår att förskjuta 

öppettider en eller två dagar i veckan, helst klockan 11.00–20.00 men även 

10.00–19.00 skulle vara en förbättring. Detta för att möjliggöra för pendlare 

att lämna sitt skräp till återvinning även på vardagar, som förslagsställaren 

menar leder till mindre köer på helgerna.  

Sedan 1 april 2017 gäller nya öppettider, enligt statistiken efter införandet 

har besöken och köerna på återvinningscentralen minskat jämfört med 

tidigare år. Statistiken för 2015 och 2016 visar att återvinningscentralen har 

flest besök, och även ofta kö, direkt vid öppning. Grovt uppskattat skulle det 

kosta 100 tusen kronor per år att ha öppet 4 timmar extra i veckan och det är 

mycket svårt att ta in vikarier på så få timmar per tillfälle. Mot denna 

bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.   

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 2017-05-08 

- Bilaga 1 diagram: Återvinningscentralens öppettider 

- Tjänsteskrivelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tekniska utskottet föreslår att emotse förslagsställarens förslag genom att 

ändra öppettiderna på måndagar och onsdagar kl. 10 – 19. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet ska besluta enligt nytt förslag vilket bifalls.        

______________ 

Beslutet skickas till: 

Avfallsenheten 

Förslagsställaren 
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§ 74 Dnr 2017/00467  

Medborgarförslag: Bygg en viadukt under Kraftleden 
vid Södra Västerdalen  

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att en viadukt ska byggas under Kraftleden vid 

Södra Västerdalen i syfte att skapa större säkerhet när barnen som går på 

Skogsbrynets förskola ska ta sig över vägen för att gå ut i naturen. Befintligt 

övergångsställe är, enligt förslagsställaren, inte säkert och många bilister kör 

för fort på Kraftleden.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att trafiksäkerheten på Kraftleden är 

viktig att se över och är medveten om problematiken med att många bilister 

kör för fort. Därför arbetar förvaltningen också med att se över Kraftleden 

som helhet i syfte att förbättra trafiksäkerheten och få ner hastigheterna på 

olika sätt och genom olika typer av åtgärder. Detta görs även på den del av 

Kraftleden som medborgarförslaget hänvisar till, vilket innebär åtgärder 

kommer att vidtas även för att förbättra trafiksäkerheten vid övergångsstället 

vid Skogsbrynets förskola. 

Vidare konstaterar förvaltningen att det är mycket kostsamt att bygga en 

viadukt under Kraftleden. En grov uppskattning visar att en viadukt skulle 

kosta omkring 10 miljoner kronor att bygga. 

Mot bakgrund av de åtgärder som redan görs för att förbättra 

trafiksäkerheten på Kraftleden som helhet, och därmed även vid det 

övergångsställe som medborgarförslaget avser, samt med hänvisning till de 

stora kostnader som skulle vara förenliga med att bygga en viadukt, föreslår 

förvaltningen att medborgarförslaget avslås.     

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 2017-08-04   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 75 Dnr 2017/00585  

Motion: Säkrare trafikmiljö i Idealbyn 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens redan pågående arbete. Motionen föranleder inga 

ytterligare åtgärder.      

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för 

att förbättra trafiksäkerheten i Idealbyn. Motionären föreslår att 

möjligheterna till en gångväg på södra sidan av Slottsskogsleden, från 

busshållplatsen och in på Kardinalvägen skall utredas och om möjligt 

byggas. 

Förvaltningen har sett behovet av att öka trafiksäkerheten i det område som 

beskrivs i motionen och har inom ramen för kommunens plan för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder, avsett att förbättra trafiksäkerheten på just 

den beskrivna sträckan. Detta ska göras genom en gångväg på 

Slottsskogsleden, från busshållplatsen och en bit in på Kardinalvägen. 

Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2018.  

Mot bakgrund av att förvaltningens arbete i enlighet med planen för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder överensstämmer med motionens förslag, 

föreslår förvaltningen att motionens förslag bifalls.  

Beslutsunderlag 

- Motion 2017-09-24 

- Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Tekniska avdelningen 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 76 Dnr 2017/00620  

Namnsättning av gata vid Lindegårdsvägen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att gata vid Lindegårdsvägen, enligt 

kartunderlag, ska heta Lindegårdsbacke.  

Sammanfattning  

Inom området Väppeby äng ska det byggas bostäder i början av 

Lindegårdsvägen. Den gatan behöver namnsättas. Namngruppens förslag är 

Lindegårdsbacke.   

Beslutsunderlag 

- Kartunderlag 

- Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

Avdelningen för kultur- och livsmiljö 
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§ 77 Dnr 2017/00387  

Namnsättning av gata inom detaljplan 429, Väppeby 
äng 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att den nya gatan inom detaljplan 429 ska 

heta Vallvägen.  

Sammanfattning  

Inom Väppeby Äng i Bålsta har nyligen en detaljplan (DPL 429) antagits 

där Håbohus planerar att uppföra ny bostadsbebyggelse. Det är del av 

fastigheten Väppeby 6:1 som är berörd. Inom planområdet blir det en ny 

lokalgata, och den behöver namnsättas.  

Namnberedningsgruppen föreslog tidigare Skiftesvägen som namn för den 

nya gatan inom det aktuella planområdet till sammanträdet den 28 augusti 

2017. Ärendet återremitterades av tekniska utskottet för ytterligare 

utredning.  

Befintlig väg i området har namnet Åkervägen och den blivande vägen norr 

om Åbergs Museum kommer att heta Skördevägen. Namnsättningen av 

Åkervägen och Skördevägen har i tidigare beslut motiverats med 

anknytningen till den sedan lång tid tillbaka namngivna Fältvägen som 

ligger i närområdet. Dessa namn har alla anknytning till odlingslandskapet 

och avser ytor eller aktiviteter i detta. Mot den bakgrunden har 

namnberedningsgruppen kommit fram till ett förslag som går i linje med 

dessa omgivande gator. 

Namngruppen har kommit fram till följande nya förslag: Hagvägen, 

Vallvägen eller Brinkvägen. I tjänsteskrivelsen föreslås Hagvägen.  

I namnberedningsgruppen finns representanter från bygg- och 

miljöförvaltningen samt kommunstyrelsens avdelningar kultur- och 

livsmiljö och tekniska avdelningen.    

Beslutsunderlag 

- Kartbilaga  

- § 56, protokollsutdrag tekniska utskottet 

- Tjänsteskrivelse  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tekniska utskottet föreslår att vägen ska heta Vallvägen. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-06  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är utskottets mening att vägen ska heta Vallvägen 

och finner att så är fallet.       

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen, gatu- och parkenheten 

Avdelningen för kultur- och livsmiljö 
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§ 78 Dnr 2017/00567  

Lokala trafikföreskrifter, hastighet 40 km/h på 
markerade sträckor på Centrumleden 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om hastighet 40 kilometer i timmen på 

Centrumleden med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att upphäva Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om hastighet på Centrumleden (0305 2010:0012)  

Sammanfattning  

Då det tillkommit en cirkulationsplats på Centrumleden förlängs sträckan 

där hastigheten är 40 km/h för att även innefatta cirkulationsplatsen.  

  

Beslutsunderlag 

- Bilaga, Lokala trafikföreskrifter, hastighet 40 km/h på markerade 

sträckor på Centrumleden. 

- Tjänsteskrivelse   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, Gatu- och parkenheten 
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§ 79 Dnr 2017/00566  

Lokala trafikföreskrifter, cirkulationsplats på 
Centrumleden 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Centrumleden med stöd 

av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276).  

Sammanfattning  

Då det tillkommit en cirkulationsplats på Centrumleden måste ett beslut om 

lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats tas.  

Beslutsunderlag 

- Bilaga LTF, cirkulationsplats på Centrumleden.  

- Tjänsteskrivelse 

__________ 

Beslutet skickas till 

Gatu- och parkenheten  
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§ 80 Dnr 2017/00564  

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera, från 
korsningen Dyarnevägen och Kalmarvägen till 
korsningen Dyarnevägen och Agvägen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Dyarnevägen med stöd 

av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276).  

Sammanfattning  

Det är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att parkera fordon på denna 

sträcka av Dyarnevägen då det är många in- och utfarter till verksamheter 

och fastigheter längs med en relativt kort vägsträcka. Framkomligheten till 

och från verksamheter och fastigheter blockeras då bilar parkerar för nära 

in- och utfarterna samt att trafiksäkerheten påverkas då många bilar parkerar 

för nära korsningarna. 

  

Beslutsunderlag 

- Bilaga LTF, förbud att parkera, från korsningen Dyarnevägen och 

Kalmarvägen till Dyarnevägen och Agvägen.  

- Tjänsteskrivelse 

__________ 

Beslutet skickas till 

Gatu- och parkenheten  
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§ 81 Dnr 2017/00641  

Lokala trafikföreskrifter, om tidsbegränsad parkering 
på Spovvägen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om parkering i max trettio minuter med p-skiva, 

på Spovvägen, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276).  

Sammanfattning  

Vid tekniska utskottets möte 2017-10-02 beslutades att uppdra till 

förvaltningen att utreda frågan om parkering vid Dalvägens slut, TU § 70, 

Dnr 2017/00581. Tekniska avdelningen har utrett frågan om angörings-/ 

parkeringsplats är möjlig på denna plats. Tekniska avdelningen anser att 

behovet av angörings-/parkeringsplatser finns då föräldrar redan idag 

använder denna plats. Dock kan det komma att uppstå 

trafiksäkerhetsproblem med backrörelser. Tekniska avdelningen kommer att 

följa upp eventuella inkommande klagomål. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tekniska utskottet föreslår att beslutet tydliggörs med en komplettering: 

max 30 minuter med p-skiva.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslag och finner att så är 

fallet.      

Beslutsunderlag 

- Bilaga LTF, om tidsbegränsad parkering på Spovvägen.  

- Tjänsteskrivelse 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkenheten  
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§ 82 Dnr 2017/00631  

Uthyrning av lokal till kvinnojouren Olivia 

Tekniska utskottets beslut 

 1.  Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att för Håbo Kommun ingå 

hyresavtal med Kvinnojouren Olivia med organisationsnummer  

802468-9559, avseende hyra av lokal i Medborgarhuset, Bålsta, för 

föreningsverksamhet enligt hyresavtal daterat 2017-10-16, 

kontraktsnummer 10051/04. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att delegera till 

fastighetschefen att skriva under hyresavtalet.  

Sammanfattning  

Kvinnojouren Olivia har under en längre tid sökt en lokal för sin 

verksamhet. Önskemålet har varit en relativt central och lättillgänglig lokal 

där föreningen dels kan ha föreningsmöten men som också ska fungera som 

träffpunkt för enskilda möten. Verksamheten bedrivs under alla dygnets 

timmar och bör av det skälet kunna vara tillgänglig utan att andra 

verksamheter störs. 

Beslutsunderlag 

- Begäran från föreningen   

- Tjänsteskrivelse 

__________ 

Beslutet skickas till 

Kvinnojouren Olivia 

Tekniska avdelningen, Fastighetsenheten  
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§ 83 Dnr 2017/00449  

Uppsägning av tvätthall, Bålsta 5:94, Kalmarvägen 5, 
samt inhyrning av förråd för kommunens Daglig 
verksamhet på Hornvägen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om uppsägning av tvätthall 

på fastigheten Bålsta 5:94. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om inhyrning av ett förråd i 

anslutning till lokaler på Hornvägen, enligt bilaga.  

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att delegera till 

fastighetschefen att skriva under hyresavtalet för lokal på Vikingavägen 

enligt bilaga.   

Sammanfattning  

Daglig verksamhet hyr idag en tvätthall på Kalmarvägen 5, Bålsta 5:94.  

Tvättning av bilar har tidigare gjorts här men lokalen används inte för det 

numera, utan för förvaring av material.  Avtalet behöver sägas upp då 

förvaring av material kommer att ske i förråd på Vikingavägen, i anslutning 

till nya lokaler på Hornvägen, dit en del av daglig verksamhet kommer att 

flytta in.    

Beslutsunderlag 

- Hyresavtal för tvätthall, Kalmarvägen 

- Hyresavtal lokal Vikingavägen 

- Tjänsteskrivelse   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

Socialförvaltningen 
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§ 84 Dnr 2017/00643  

Inhyrning av lokal i Bålsta Centrum, Eneby 1:416, för 
Enheten studie- och karriärvägledning 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 

inhämtande av kompletterande information från barn- och 

utbildningsnämnden rörande verksamhetens behov och ekonomiska 

förutsättningar. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om återremiss för utredning i 

frågan hos barn- och utbildningsnämnden.   

Sammanfattning  

Enheten för studie- och karriärvägledning hyr idag en del av Galaxens 

lokaler på Sjövägen 14, plan 2, och avser att flytta sin verksamhet. 

Lokalen i Bålsta Centrum med fastighetsbeteckning Eneby 1:416, är mer 

ändamålsenlig då den är på markplan, tillgänglig och närmare 

verksamhetens målgrupp.   

Beslutsunderlag 

- Utkast hyresavtal 

- Beslut om flytt av verksamhet från Barn- och utbildningsförvaltningen  

- Tjänsteskrivelse 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tekniska utskottet anser att det är för mycket pengar för en sådan 

verksamhet och att kontraktet är svårförståeligt. Beslutet verkar heller inte 

vara återrapporterat till barn- och utbildningsnämnden. Utskottet föreslår 

därför att ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare 

utredning i frågan.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar utskottet om ärendet kan hänskjutas till barn- och 

utbildningsnämnden för ytterligare utredning och finner att så är fallet.      

______________ 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten  
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§ 85 Dnr 2017/00629  

Utökade investeringsmedel för Lundby Ridhus 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 7 miljoner i utökade 

investeringsmedel för uppförande av nytt ridhus med kommunalt VA, och 

integrerade klubbhusfunktioner vid Lundby Gård.  

Sammanfattning  

Ridhuset har under lång tid haft problem med kondens vilket medfört att 

takkonstruktionen försvagats genom åren. Den stora riskfaktorn är stora 

mängder snö. Under hösten 2016 har tillfälliga åtgärder vidtagits för att 

säkerställa taket. En renovering var planerad att genomföras under 

sommaren 2017. Inkomna anbud visade att enbart en renovering av 

ridhustaket kom att vida överstiga för ändamålet avsatta investeringsmedel. 

Åtgärderna visade sig inte vara ekonomiskt försvarbara. Kommunstyrelsen 

beslutade den 20 mars 2017 , Dnr 2017/00133, § 74, att godkänna förslaget 

att riva det befintliga ridhuset och bygga ett nytt med de funktioner som 

finns idag, integrerade i ridhuset. Upphandling av entreprenör har påbörjats 

och inkomna anbud indikerar en fördyring av projektet. Fördyringen beror 

främst på att anläggen saknar godkänd avloppsanläggning samt de ökade 

kraven på tillgänglighet som en nybyggnation medför.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tekniska utskottet föreslår att ridhusets anläggning kopplas till kommunalt 

VA istället för föreslagen VA-lösning.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar utskottet om det i beslutet ska framgå att ridhusets 

anläggning ska kopplas till kommunalt VA och finner att så är fallet.      

Beslutsunderlag 

- Inkomna anbud – sekretessbelagda 

- VA-utredning 

- VA-lösning, förslag 

- Kommunicering inför eventuellt förbud mot utsläpp av avloppsvatten 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Fastighetschef 

Ekonomiavdelningen  
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§ 86 Dnr 2017/00627  

Utökade investeringsmedel för Västerängsskolans kök 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning inom Fastighetsenhetens 

investeringsbudgetram på 4,7 miljoner kronor i enlighet med 

beslutspunkt 2, nedan, för byggande av nytt tillagningskök och matsal 

vid Västerängsskolan.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att omprioritering görs med 4,7 miljoner 

kronor från de 10 miljoner kronor som avsatts för köp av paviljonger vid 

Futurum.  

Sammanfattning  

Västerängsskolan ska byggas ut med ett tillagningskök samt en ny matsal. 

Projektet beviljades en budget på 27,8 miljoner kronor. Projektet skulle 

drivas i partneringform. Entreprenör upphandlades och arbetet med 

projekteringen startade. Redan i tidigt skede stod det klart att den beräknade 

lokalytan var för liten för att klara att uppfylla målet med en fullskalig skola 

med tillagningskök, matsal och undervisningslokal för hem- och 

konsumentkunskap. Den ursprungliga lokalytan som låg till grund för 

kalkylen hade beräknats till 400-500 kvadratmeter men som efter 

projektering visade ett lokalbehov av 750 kvadratmeter. Den största 

ökningen är skolrestaurangen som ska inrymma sittplats för över 200 

personer per sittning. En upphandling genomfördes och är avslutad. 

Tilldelningsbeslut kommer att lämnas när finansieringen av projektet är 

säkerställd. 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar investeringsmedel 

för den utökade kostnaden på 4,7 miljoner.  

Enligt förslag från utskottet ska den utökade kostnaden ske genom 

omfördelning av Fastighetsenhetens investeringsbudgetram vilket också 

beslutades. 

Fastighetsenhetens föreslår att en omprioritering görs med 4,7 miljoner 

kronor från de 10 miljoner kronor som avsatts för köp av paviljonger vid 

Futurum.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tekniska utskottet föreslår att de utökade investeringarna sker inom 

fastighetsenhetens investeringsbudgetram.   
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Beslutsgång 

Ordförande frågar utskottet om beslutet ska vara att de utökade 

investeringsbehovet ska ske inom fastighetsenhetens investeringsbudgetram 

och finner att så är fallet.      

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-06  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 87 Dnr 2017/00621  

VA-plan för Håbo kommun 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram en VA-

plan för att tydliggöra kommunens långsiktiga arbete med 

vattenförsörjning och avloppshantering. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens tekniska utskott ska 

utgöra referensgrupp vid arbetet med VA-planen. 

Sammanfattning  

En VA-plan tydliggör hur kommunen ska arbeta med vattenförsörjning och 

avloppshantering. Den utgör också ett viktigt underlag i den fysiska 

planeringen. 

VA-planen ska omfatta hela kommunen, både den allmänna anläggningen 

inom befintligt verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger 

utanför verksamhetsområde. 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans med 

SKL och andra aktörer inom området tagit fram en nationell vägledning för 

kommunal VA-planering. 

VA-planen ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. VA-

planen ska godkännas politiskt. Arbetet inleds 2017 och avslutas våren 

2018. Finansiering sker helt eller delvis genom stimulansmedel från 

Boverket. 

__________ 

Beslut skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 88   

Information 

VA Biskops-Arnö 

Thomas Högberg, på VA-enheten berättar om arbetet med VA-ledningar till 

Biskops-Arnö som är försenat bland annat på grund av saknade tillstånd från 

Länsstyrelsen. Ett 30-tal nyanslutningar beräknas på de nya ledningarna 

vilket täcker nuvarande behov och eventuellt utökning med 10-15 

anslutningar. Kapaciteten kan ej utökas mer för då blir det för dålig kvalitet 

på vattnet.  

Lokala trafikföreskrifter 

Sophie Hellmin informerar om processen för lokala trafikföreskrifter. 

Handläggningen sker utifrån förordningar och lagar, bland annat  

trafikförordningen, vägmärkesförordningen, kommunallagen med mer.  

SKL har tagit fram en handbok om lokala trafikföreskrifter som beskriver  

handläggningen, initiering av ärende, trafiksäkerhetsarbete med mer.  

Underlag för samråd skickas alltid till polisen för yttrande. I de fall de 

berörs skickas även till Länsstyrelsen och enskilda väghållare. Lokala 

trafikföreskrifter gäller endast kommunala vägar inom tätort.  

Efter yttrande skrivs tjänsteskrivelse efter anmälan till tekniskt utskott och 

beslut. De vanligaste vägskyltarna finns men andra måste beställas vilket 

gör att det kan ta upp till tre veckor innan skylt sätts upp.  

Om beslutet inte blir enligt förslag från förvaltningen är det bättre med 

återremiss så att ny remiss kan skickas till polisen men de nya 

förutsättningarna. Lokala trafikföreskriften kungörs i Sveriges 

Trafikföreskrifter. Överklagandetid är tre veckor efter skylten kommit upp. 

Överklagande skickas till Länsstyrelsen sen Transportstyrelsen som är sista 

instans. Parkeringsövervakning är delegerat från polisen därför hänskjuts 

överklaganden till dem.  

______________ 

 
 

 


