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Tid och plats Kl. 17:00 – 19:15, torsdagen den 3 oktober 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

Lars-Göran Bromander (S), 1:e vice ordförande 

Erik Nylén (SD) 

Bo Johnson (M) 

Övriga närvarande  

Ersättare Anders Thonfors (M) 

Sven Rosendahl (KD) 

Maria Annell (S) 

  

Tjänstemän Eva Anderling, förvaltningschef, Ulla Lindroth Andersson, chef Gata och park, 

Karin Gustafsson, fastighetschef, Anna Darpe, avfallschef, Therese Sjöblom, 

förvaltningsekonom, Diana Behrens, handläggare, Olle Forsmark, 

nämndsekreterare   

 

  

Justering  

Justerare Lars-Göran Bromander 

Tid och plats Kl. 14:00, onsdagen den 9 oktober 2019, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 85-96 , § 90 omedelbar justering  

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander 
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§ 85   

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

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Lars-Göran Bromander (S) till justerare av 

dagens protokoll. 

2. Tekniska nämnden fastställer dagordningen med ändringen att punkt 12 

läggs som punkt 2 med åtföljande förskjutning av övriga punkter.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 86   

Informationsärende - Delegationsbeslut 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning  

Diana Behrens informerade om handläggningen av parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade. 

- Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

- Hur ser regelverket ut: Regleras dels i trafikförordningen (1998:1276), dels 

i Transporstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

- Själva ansökan, vad gäller 

- Två olika tillstånd: Ett för förare, ett för passagerare 

- Överklaga beslut: Beslut överklagas till länsstyrelsen  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 87   

Förvaltningsinformation 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning  

Avfall:  

- Inget nytt från Förvaltningsrätten avseende den överklagade 

upphandlingen av nytt insamlingssystem för avfall 

- Arbete pågår för att genomföra även andra upphandlingar inom 

avfallsområdet 

 

Gata och park: 

- Startdatum för bro i järnvägsparken är bestämt, bron färdigställs under 

hösten 

- Ett ökat antal förfrågningar om att ta ned träd på kommunen mark för att 

möjliggöra solceller. Flera faktorer behöver vägas in vid dessa 

bedömningar. 

 

Fastighet: 

- Förvaltningen har träffat Håbo ridklubb. Klubben vill fortsätta hyra gamla 

ridhuset under förutsättning att en ny kontroll av konstruktionen visar att det 

är möjligt. Om så är fallet ska ridklubben själva utföra och bekosta 

nödvändiga åtgärder. 

- Projektering av systemhandlingar för Skogsbrynet pågår. 

- Futurum, etapp 1 beräknas färdigt våren 2020. Inflytt från höstterminen 

2020. 

- Förfrågningsunderlag för Skeppsgården ska vara klart i oktober och 

kommer att skickas ut för upphandling av entreprenör 
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VA: 

- En förstudie har inletts avseende anläggning av en lågreservoar i Krägga 

för att möjliggöra planerad småhusproduktion. 
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§ 88 Dnr 2019/00292  

Minska mat- och restavfallet med 25 % till år 2025, 
25/25 målet 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att Håbo kommun ansluter sig till Avfall 

Sveriges 25/25-mål, som innebär att kommunen till år 2025 ska minska mat- 

och restavfallet med 25 procent, jämfört med 2015.  

Sammanfattning  

Avfall Sverige, avfallsbranschens medlemsorganisation, har antagit ett nytt 

mål: till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört 

med 2015 - kort kallat 25/25-målet. Som medlemskommun kan man 

frivilligt ansluta sig till denna gemensamma utmaning. Ju fler som ansluter 

sig, desto mer avfall kan vi minska. 

Syftet med målet är att öka takten för att klättra uppåt i avfallstrappan. 

Att enas kring ett gemensamt mål kan bidra till att skapa delaktighet kring 

avfallsfrågorna både internt och externt. Genom att Sveriges kommuner tar 

sig an ett så ambitiöst – men realistiskt – mål, visar branschen vilken kraft 

som finns för att jobba mot ett mer hållbart samhälle. Det stärker den 

gemensamma rösten i debatten och i påverkansarbetet. 

Håbo kommun föreslås ansluta sig till Avfall Sveriges 25/25-mål, som 

innebär att Håbo till år 2025 ska minska mat- och restavfallet med 25 

procent, jämfört med 2015.  

Beslutsunderlag 

- 

      

           

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen – för kännedom 

Tekniska förvaltningen - avfallsavdelningen 
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§ 89 Dnr 2019/00198  

Synpunkter på utställt förslag till ny översiktsplan för 
Håbo kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens synpunkter på 

utställningsförslaget till ny översiktsplan.  

Sammanfattning  

Förslaget till ny översiktsplan för Håbo kommun var ute på samråd mellan 

den 16 december 2016 och 28 februari 2017. Efter detta skedde en 

revidering av förslaget. Utställning av planförslaget pågår mellan den 17 

juni och 30 september 2019.  

Tekniska förvaltningen har delat upp sina synpunkter i generella och 

specifika (med sidhänvisning).  

Beslutsunderlag 

Utställningshandling- förslag till ny översiktsplan 

Bilaga 1: Planeringsförutsättningar 

Bilaga 2: Hållbarhetsbedömning 

Bilaga 3: Samrådsredogörelse 

Kortversion av utställningshandling 

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltning – plan-och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 90 Dnr 2019/00297  

Delårsuppföljning augusti 2019 tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delårsuppföljning per augusti och överlämna den till kommunstyrelsen 

2. Tekniska nämnden beslutar att återlämna investeringsbudgeten om 30 

miljoner kronor som avsatts för byggnation av vänthall i nya Bålsta C till 

kommunfullmäktige 

3. Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har upprättat delårsuppföljning per augusti 2019, se 

bilaga. Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna från kommunstyrelsen.  

Tekniska nämnden redovisar ett överskott i driftsbudgeten för de 

skattefinansierade verksamheterna på +826 000 kronor och ett underskott 

för de taxefinansierade verksamheterna på -1,2 miljoner kronor. 

Verksamheterna Tekniska nämnden, Gator – vägar - parkering, Lokalvård, 

VA-verksamhet och Avfallshantering redovisar ett underskott. Övriga 

verksamheter redovisar ett överskott.  

Ett överskott redovisas avseende årets investeringar. För de 

skattefinansierade verksamheterna är överskottet +196,7 miljoner kronor 

och för de taxefinansierade verksamheterna +49,7 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. 

Investeringsbudget för projekt 1196 Vänthall nya Bålsta C, 30 miljoner 

kronor, föreslås återlämnas till kommunfullmäktige eftersom investeringen 

ingår i exploateringsbudgeten för Bålsta C, vilket beslutades i 

kommunfullmäktige 2019-03-18. 

Tekniska förvaltningen bedömer att delårsuppföljningen är upprättad utifrån 

kommunstyrelsens riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2019, bilaga 1 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 

Tekniska förvaltningen 
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§ 91 Dnr 2019/00010  

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt 

tjänsteskrivelse 2019-10-01.  

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag från Patrik Westerling om att Håbo 

kommun ska utöka belysningen samt ta över ansvaret för 

belysningsanläggningen inom Söderskogens samfällighetsförening.  

Söderskogens samfällighetsförening har idag ett leasingavtal med One 

Nordic AB. Det innebär att föreningen inte är ägare till belysningen. Håbo 

kommun kan inte ta över en anläggning som föreningen inte äger.  

Beslutsunderlag 

-  Medborgarförslag 2018-06-19 

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 92 Dnr 2019/00234  

Medborgarförslag: Uppför gång- och cykelväg mellan 
Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av en gång- och cykelväg från Getbergsvägen och med koppling till 

gångvägen vid Furuhäll (Kalmarleden). I dagsläget finns ingen sådan väg 

och boende i området har således ingen säker gång- och cykelväg för att nå 

Kalmarleden och därigenom ta sig vidare i Bålsta och övriga Håbo 

kommun. Förslagsställaren menar på att det nu bor många barnfamiljer i 

området vilket aktualiserar anläggandet av en gång- och cykelväg så att 

barnen säkert kan ta sig till vänner, skola och aktiviteter.  

Förvaltningen ställer sig delvis positiv till medborgarförslaget men förordar 

en utbyggnad av gång- och cykelväg utmed hela Råbyleden i första hand 

och en komplettering utmed Getbergsvägen därefter.  

Yttrande 

Tekniska förvaltningen ser positivt på medborgarförslagets intentioner. 

Förvaltningen har tidigare noterat avsaknaden av gång- och cykelväg utmed 

Råbyleden, från Råbydal/Hagviken till Kalmarleden. En sådan gång- och 

cykelväg är medtagen i kommunens tioåriga investeringsplan med förslag 

på genomförande år 2021-2023. (sträckning- se bilaga 1) 

Medborgarförslaget avser en koppling från Getbergsvägen till Kalmarleden 

(se bilaga 2). Getbergsvägen ansluter till Råbyleden ungefär halvvägs på 

sträckan Råbydal/Hagviken-Kalmarleden. Förvaltningens bedömning är att 

det i första hand är viktigare att prioritera en gång- och cykelväg utmed hela 

Råbyleden. Det är en viktig länk i kommunens gång- och cykelvägnät som 

idag saknas. Området Råbydal/Hagviken har ett större antal boende än 

området Getberget/Notholmen och det har genom åren inkommit många 

synpunkter på om trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. 

Råbyleden har även en större trafikmängd än Getbergsvägen.  

På sikt bör dock även Getbergsvägen kompletteras med en gång- och 

cykelväg för att öka trafiksäkerheten. 

Medborgarförslagets intentioner bidrar till att bredda det kommunala 

cykelnätet och således svara mot kommunens mål om att minska 

bilberoende och öka möjlighet till cykelpendling. Medborgarförslaget 

medför också större möjlighet för boende i området till rekreation och 

rörelse vilket är positivt för folkhälsan. Dock bedömer förvaltningen att 

delsträckan utmed Getbergsvägen inte ska prioriteras i första hand men 
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bifaller delen från Getbergsvägens anslutning till Råbyleden fram till 

Kalmarleden.   

Förvaltningen bedömer även att medborgarförslaget kräver vidare utredning. 

Håbo kommun är väghållare för Råbyleden men är ej markägare för hela 

sträckan. Detta medför ett behov av att utreda markägoförhållanden och 

framtagandet av lösningar beträffande eventuella servitut eller markförvärv.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Uppför gång och cykelväg mellan Getbergsvägen och 

gångvägen vid Furuhäll.  

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 93 Dnr 2019/00306  

Ny flaggpolicy 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta ny policy för flaggning i Håbo 

kommun att gälla från och med den 1 november 2019.  

Sammanfattning  

Den 16 september 1999 antogs riktlinjer för flaggning i Håbo kommun. 

Dessa riktlinjer är i sort behov av uppdatering Det har tillkommit såväl nya 

allmänna flaggdagar som andra tillfällen då flaggning på kommunens 

flaggstänger ska ske.  

Beslutsunderlag 

Flaggpolicy 

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen – för kännedom 

Tekniska förvaltningen 
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§ 94 Dnr 2019/00305  

Uppdragslista tekniska förvaltningen 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen redovisar i samband med delårs- och helårsbokslut, 

med start vid delårsbokslutet per augusti 2019, förteckningar över uppdrag 

som förvaltningen ansvarar för.  

Uppdragen redovisas i två separata förteckningar, en för avslutade och en 

för pågående uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Förteckning: Uppdrag tekniska förvaltningen – avslutade 

Förteckning: Uppdrag tekniska förvaltningen – ej avslutade 

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 95 Dnr 2019/00080  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska 
nämnden  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-08-21 --2019-09-18.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-08-21 -- 2019-09-18.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga 

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 96   

Informationsärende - Kraftleden, dialog med LRF 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ulla Lindroth Andersson informerade om det möte med representanter från 

LRF som tidigare ägt rum. Ämnet för mötet var det planerade arbetet med 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ska genomföras på en sträcka längs 

med Kraftleden. Projektet beräknas kunna påbörjas under hösten 2019. 

Minnesanteckningar från mötet bifogas protokollet.  

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


