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§ 5 Dnr 321  

Mötets öppnande - upprop, val av justerare, 
fastställande av dagordning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Jhonny Ekblom att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs med ändringen att punkterna 

Förvaltningsinformation och Årsredovisning för tekniska nämnden 2019 

byter plats.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 6 Dnr 2019/00119  

Årsredovisning för tekniska nämnden 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av nämndens 

helårsbokslut för 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har upprättat helårsbokslut per december 2019, se bilaga. 

Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna från kommunstyrelsen.  

Tekniska nämnden redovisar underskott i driftredovisningen för de 

skattefinansierade verksamheterna på -7 353 000 kronor. Även för de 

taxefinansierade verksamheterna redovisas ett underskott som uppgår till  

-957 000 kronor.  

Verksamheterna Nämndadministration, Parker, Kommersiell verksamhet, 

Teknisk verksamhet övergripande samt Övrig kommungemensam 

administration redovisar ett överskott. Tekniska nämnden, Gator, vägar, 

parkering, fastighet och lokalvård redovisar ett underskott. 

Ett överskott redovisas avseende årets investeringar. För de 

skattefinansierade verksamheterna är överskottet +187,5 miljoner kronor 

och för de taxefinansierade verksamheterna +86,4 miljoner kronor. Det 

finns flera orsaker till det redovisade överskottet. En stor anledning är att 

investeringsbudgeten i många stora projekt har fördelats endast på ett år. Då 

projekten normalt löper över många år, ser förbrukningen av medel helt 

annorlunda ut med de största utgifterna mot slutet av ett projekt. 

Tekniska förvaltningen bedömer att helårsbokslutet är upprättat utifrån 

kommunstyrelsens riktlinjer.   

Beslutsunderlag 

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Ekonomichef 

Förvaltningsekonom 
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§ 7 Dnr 931  

Förvaltningsinformation      

Sammanfattning  

Gata och Park: 

-Laddstolpar – beställning på abonnemang har skickats till EON. Väntar på 

EON:s inkoppling. 

-Pendlarparkeringen på scouttomten. Eventuellt kan ytterligare någon plats 

tillskapas på grusparkeringen för pendlare vid stationen. Det är ett politiskt 

önskemål att avvakta med parkeringsövervakning tills det är tydligt och känt 

hur parkeringen ska fungera. 

-En ny gång-och cykelväg har inom det pågående exploateringsprojektet för 

logistik Bålsta börjat byggas i nordlig riktning från Kalkstensvägen i 

Skörby. Gång- och cykelvägen ansluter delvis till en befintlig skogsbilväg. 

Den tidigare gång- och cykelvägen från Skörby mot Björnbrovägen har 

stängts på grund av den pågående exploateringen. 

- Det planerade arbetet som rör lekparken Toras väg mellan södra och norra 

Eneby som tidigare beskrivits vid tekniska nämnden kommer att påbörjas 

inom kort. Investeringsmedel finns. Angående lek- och 

aktivitetsplatsprogram återstår endast mindre revideringar inför antagande. 

Programmet är en bra grund för genomförande av tilläggsyrkande om 

lekplatser i budget 2020 

 

VA: 

- Ett nytt verksamhetssystem har införts. Systemet ger bland annat ökade 

möjligheter att via SMS nå ut med information om avstängningar till 

berörda fastighetsägare. 

- En ny processingenjör har anställts för arbete med reningsverken. Detta 

innebär att rutiner och arbetssätt kommer att gås igenom för att uppnå en 

bättre funktion i verken. 

- I arbetet med att förbättra underhållet av ledningsnätet enligt gällande 

föreläggande från bygg- och miljönämnden finns svårigheter att få tillträde 

till marken då ledningsrätt i många fall saknas. Detta gäller även andra 

områden än det som är aktuellt för föreläggande. 

 

   ____________ 
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§ 8 Dnr 2020/00016  

Taxa för markupplåtelser 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 

markupplåtelse.  

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har under 2018 och 2019 utarbetat en uppdaterad 

taxa för markupplåtelse. En markupplåtelse är ett polisiärt tillstånd där 

kommunen agerar remissinstans. Kommunen har rätt att ställa villkor och ta 

ut en avgift när offentlig plats upplåts för något utöver vad platsen är 

planlagd för. I dagsläget finns ingen ajourhållen taxa. 

 

Den framtagna taxan är ett medel för kommunen att styra och kontrollera att 

offentlig plats nyttjas på ett önskvärt sätt. Avgiften ger även en möjlighet att 

utveckla och underhålla offentlig plats inom Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns taxa för markupplåtelse år 2020 

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Bygglov 
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§ 9 Dnr 2020/00015  

Namnsättning av gator inom Tvåhus-planen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att namnge fyra nya lokalgator inom 

Tvåhusområdet till: 

Herrgårdsgatan (1) 

Kapellgatan (2) 

Visthusgatan (3) 

Tvåhusgränd (4)  

Sammanfattning  

Centralt placerad i Bålsta tätort är en ny detaljplan, den så kallade Tvåhus-

planen (dpl 394), antagen. Detaljplanen berör fastigheten Väppeby 7:18 

m.fl. och tillåter bl.a. boende, handel och kontor. Inom planområdet 

tillkommer fyra nya lokalgator som behöver namnges.  

Tvåhusområdet är avgränsat av Stockholmsvägen till väst och järnvägen till 

öst. Närmast angränsade bostadsområde är beläget på västra sidan om 

Stockholmsvägen och har skeppsinspirerade gatunamn. Områdets tydliga 

avgränsning medför att namnsättningen inte behöver ta hänsyn till det 

angränsande områdets gatunamnstema.  

Då det nya området blir av småstadskaraktär i närhet till tätortenscentrum 

och station föreslås området att få mer stadsmässiga gatunamn med 

ändelsen ”gata”. Undantaget är Tvåhusgränd (4).  

Namnberedningsgruppen föreslår en namnsättning med olika typer av hus 

för att knyta an till det redan befästa begreppet ”Tvåhus”. Benämningen 

syns redan på kartor från år 1860 och får nu leva kvar genom gatunamnet 

Tvåhusgränd (4). Kapellgatan (2) anspelar på Björksäterkyrkan och passar 

även in i namngrupperingen då kapell är en typ av byggnad. De två andra 

gatorna får gatunamn med lantliga byggnader för att understryka 

småstadskaraktären samt länken mellan ett mer stadsmässigt centrum och 

Håbo kommuns rurala historia. Herrgårdsgatan (1) är den längsta gatan i 

området och även den väg som nyttjas för att från Stockholmsvägen komma 

in i området. Visthusgatan (3) är en mindre gata som knyter samman 

Håtunavägen med Herrgårdsgatan.  
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Namnberedningsgruppen består av representanter från Bygg- och 

miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt Plan- och 

exploateringsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Karta ”Håbohärad 1860”  

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden – för kännedom 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 10 Dnr 2020/00014  

Namnsättning av ny infartsväg till Lillsjöns 
företagspark 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att den nya infartsgatan inom Lillsjöns 

företagspark (dpl 323) ska heta Lillsjörännan 

Sammanfattning  

Inom Bålsta tätort är en ny detaljplan, Lillsjöns företagspark (dpl 323), 

antagen. Detaljplanen berör fastigheten Bista 1:159 m.fl. Området planläggs 

för handel, kontor och småindustri. Till den befintliga gatustrukturen 

tillkommer en infartsgata med infart från Södra Bålstaleden som ansluter till 

Lillsjörännan (se bild 1).  

Infartsgatan innefattar inga adresspunkter och namnberedningsgruppen 

föreslår därför att gatan får samma namn som lokalgatan i området; 

Lillsjörännan. Gatunamnet kommer inte skyltas upp då adresspunkter 

saknas men infartsgatan bör namnges för att underlätta trafikreglering med 

lokala trafikföreskrifter.  

Namnberedningsgruppen består utav representanter från bygg- och 

miljöförvaltningen, tekniska förvaltning samt plan och 

exploateringsavdelningen 

Beslutsunderlag 

   

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden – för kännedom 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 11 Dnr 2019/00362  

Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera på 
Perslund 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden antar Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud 

mot att parkera på Perslund för att säkra trafikmiljön vid Perslund och 

Stockholmsvägen samt underlätta för vägunderhåll.     

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud mot att parkera på 

Perslund (0305 2019:00071)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Johnson yrkar att nämnden avslår förvaltningens förslag.       

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Bo Johnsons avslagsyrkande 

och finner att nämnden beslutar í enlighet med avslagsyrkandet.  

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Gata och park 
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§ 12 Dnr 2019/00363  

Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på 
Perslund 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden antar Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om 

tidsbegränsad parkering på Perslund. För att bevara möjligheten till 

besöksparkering samtidigt som tidsbegränsningen utesluter att parkeringen 

utnyttjas av de boende.  

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud mot att parkera på 

Perslund (0305 2019:00071) 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på 

Perslund (0305 2019:00072) 

TN 2019/00362 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Johnson yrkar att nämnden avslår förvaltningens förslag.       

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Bo Johnsons avslagsyrkande 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med avslagsyrkandet.  

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Gata och park 
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§ 13 Dnr 2019/00389  

Renovering av Runbrotunneln 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att ersätta Runbrotunneln med plankorsning 

enligt alternativ 1, under förutsättning att äskade investeringsmedel tilldelas 

för 2020.  

Sammanfattning  

Runbrotunneln är en vägbro som ligger på Runbrovägen och spänner över 

Dalstigens GC-väg. Enligt utförda inspektioner och den drift - och 

underhållsplan som upprättats för brobeståndet så är bron i behov av 

reparation.  

Som alternativ till reparation finns även några andra tänkbara åtgärder. Den 

ena är att bron rivs och ersätts med en plankorsning vilket bl.a. innebär att 

den anslutande Dalstigen kommer att behöva höjas så att den ansluter i nivå 

med vägen. Det andra är att bron byts ut till en ny rörbro. 

Att bron ersätts med plankorsning är det förslag som vi tror är det 

lämpligaste med tanke på underhållskostnader och trygghetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Gata och park 
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§ 14 Dnr 2020/00028  

Nya avfallsföreskrifter för Håbo kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att nya avfallsföreskrifter för Håbo kommun i 

enlighet med tekniska förvaltningens förslag ställs ut för samråd enligt 15 

kap. 42§ miljöbalken.  

2. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras den 17 februari 2020.  

Sammanfattning  

De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 2017-05-01.   

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 

för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med 

fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och 

tvåbostadshus, som kommer att införas i samarbete med Upplands-Bro, 

Knivsta och Sigtuna kommuner. Anpassningarna framgår i bilaga 2, 

Anvisningar om sortering och i bilaga 3, tabell 1, Hämtningsintervall. 

Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har 

beaktats.   

I samband med framtagande av nya föreskrifter har en översyn gjorts med 

syfte att, där så ansetts lämpligt, synkronisera Håbos föreskrifter med 

samarbetskommunerna Upplands-Bro, Knivsta och Sigtuna.  

Texter med ren upplysning och information har tagits bort då de inte 

behöver finnas med i föreskrifterna, istället har hänvisningar gjorts till 

exempelvis kommunens avfallsorganisation, hemsida, riktlinjer i Teknisk 

handbok etc.  

Beslutsunderlag 

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Håbo kommun  

Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2017-04-03 

Bilaga A, ändringar i de nya avfallsföreskrifterna 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen - avfallsavdelningen 
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§ 15 Dnr 2020/00027  

Samordnad upphandling av transport och behandling 
av avfall från ÅVC 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra en samordnad 

upphandling tillsammans med kommunerna Sigtuna och 

Upplands-Bro avseende transport och behandling av avfall från 

återvinningscentralen för nästkommande avtalsperiod.  

2. Tekniska nämnden beslutar att ge fullmakt till Sigtuna kommun 

vad gäller genomförande och administration av den samordnade 

upphandlingen avseende avfallshämtning.  

3. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att 

teckna avtal å Håbo kommuns vägnar gällande samordnad 

upphandling av transport och behandling av avfall från ÅVC.  

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avseende transport och behandling av avfall från 

återvinningscentralen löper ut 2020-10-15. För att skapa förutsättningar för 

en kostnadseffektiv entreprenad föreslås det att genomföra en samordnad 

upphandling tillsammans med Sigtuna och Upplands-Bro kommuner.  

Beslutsunderlag 

   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Avfallsavdelningen 

Upphandlingsenheten 
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§ 16 Dnr 2020/00030  

Samordnad upphandling av hämtning av slam och 
fettavfall 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra en samordnad upphandling 

tillsammans med kommunerna Sigtuna och Upplands-

Bro kommun avseende hämtning av slam från enskilda 

avloppsanläggningar, fettavfall, transport till omlastningsstation eller annan 

avlämningsplats för dessa avfallsslag.  

2. Tekniska nämnden beslutar att ge fullmakt till Sigtuna kommun vad 

gäller genomförande och administration av den samordnade upphandlingen.  

3. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att teckna 

avtal å Håbo kommuns vägnar i den samordnade upphandlingen avseende 

hämtning av slam och fettavfall.  

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avseende slam från enskilda avloppsanläggningar 

samt fettavfall löper ut 2020-10-15. För att skapa förutsättningar för en 

kostnadseffektiv entreprenad föreslås att genomföra en samordnad 

upphandling tillsammans med Upplands-Bro kommun.  

Beslutsunderlag 

   

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen – Avfallsavdelningen 

Upphandlingsenheten 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(17) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-13  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 17 Dnr 2019/00151  

Inkomna synpunkter - teknisk verksamhet, 2019, kv 4 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen om synpunkter under kvartal 4 

2019.  

Sammanfattning  

Inkommande synpunkter hanteras av kommunens kontaktcenter och 

registreras i ett ”synpunktsdiarium” i Ciceron. All handläggning sker 

digitalt. Synpunkten skickas via e-post till berörd verksamhet/handläggare.  

Kontaktcenter sammanställer kvartalsvis de synpunkter som inkommit till 

respektive förvaltning. I sammanställningen framgår vilken avdelning som 

är berörd av en synpunkt liksom vilken ärendekategori som synpunkten 

sorterats inom.  

Synpunkterna som berör tekniska förvaltningen under kvartal 4 under 2019 

summerar till 69 stycken. 57 synpunkter har kategoriserats som gatu- och 

parkfrågor, 3 synpunkter berör avfallsverksamheten, 8 synpunkter rör VA-

verksamheten och 1 synpunkt rör fastighetsverksamheten.  

De synpunkter som inkommit till gatu- och parkverksamheten har en stor 

bredd. Det finns bland dessa också synpunkter som berör annan verksamhet 

men har sorterats in som en gata- och parkfråga i brist på annat. 5 

synpunkter rör belysning. 

Av de synpunkter som rör VA-verksamheten handlar de flesta om bristande 

information vid avstängning.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden synpunkter kvartal 4 

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

 


