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§ 34 Dnr 668  

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

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Thomas Moore (SD) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med tillägg av Övriga frågor (punkt 14).  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera dagens protokoll samt fastställer dagordningen för 

dagens sammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 35 Dnr 2021/00059  

Ekonomiuppföljning tekniska nämnden februari 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens 

ekonomiuppföljning per februari 2021 och överlämna den till 

kommunstyrelsen.      

Sammanfattning  

De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen prognosticerar 

sammantaget ett underskott på 49 000 kronor. De taxefinansierade 

verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VA-

respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 52 000 kronor. 

Förvaltningen arbetar med att se över verksamheten för att finna åtgärder för 

en ekonomi i balans. Underskottet bedöms dock som så litet att det bör gå 

att täcka genom att till exempel planerade utbildningar och konferenser inte 

blir av. 

Ett överskott redovisas avseende årets investeringar. För de 

skattefinansierade verksamheterna är överskottet +3,5 miljoner kronor och 

för de taxefinansierade verksamheterna enligt budget.   

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning februari 2021   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomichef 
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§ 36 Dnr 4870  

Informationsärende: Upphandling gaturenhållning 

Sammanfattning  

Jan Lundberg informerar under punkten "Upphandling gaturenhållning" 

(presentation publicerad).  

      

      

      

      

Protokollsanteckning 

Lars-Göran Bromander (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Socialdemokraterna vill föra till protokollet att vi är bekymrade av att det 

kommer städas endast tre dagar i veckan och inte på helgerna i 

stationsområdet." 

 

 

______________ 
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§ 37 Dnr 4871  

Informationsärende: Upprustning gatubelysning, 
utförda och planerade arbeten 

Sammanfattning  

Cecilia Nilsen informerar under punkten "Upprustning gatubelysning, 

utförda och planerade arbeten" (presentation publicerad).  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 38 Dnr 2021/00052  

Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmarleden 
(projekt 1390) 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anlägga en ny gång- och cykelväg längs 

med Kalmarleden mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets vägskäl. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får nyttja 

budgetöverskott från projekt 1390 GC Kalmarleden för att finansiera punkt 

1.   

Sammanfattning  

Efter att projekt 1390 GC Kalmarleden färdigställts har önskemål om att 

även bygga sträckan mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets 

vägskäl inkommit. Denna sträcka var på tal i projekteringen och det finns nu 

ett budgetöverskott i projektet som kan täcka kostnaden för arbetet. På 

grund av detta och, framförallt, den förbättring och ökade säkerheten som 

det skulle innebära för elever på väg till skolan samt för den hållbara 

arbetspendlingen föreslår tekniska förvaltningen att förvaltningen får i 

uppdrag att anlägga en gång- och cykelväg längs ovannämnda sträcka med 

hjälp av kvarvarande medel från projekt 1390.   

Beslutsunderlag 

 

   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen – avd Gata och Park 
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§ 39 Dnr 2021/00057  

Lokal trafikföreskrift - Hastighetsbegränsning på 
Lastbergsvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om hastighet på Lastbergsvägen (0305 2021:00008).   

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen föreslår att hastighetsbegränsningen sänks från 70 

till 60 km/h längs en sträcka av Lastbergsvägen (rödmarkerad i kartbild) 

eftersom detta upplevs bättre anpassat till förhållanden på platsen.   

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Lastbergsvägen 

(0305 2021:00008).   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – avd Gata och Park 
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§ 40 Dnr 2021/00058  

Lokal trafikföreskrift - Gågata på Lillsjöslingan 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om gågata på Lillsjöslingan (0305 2021:00009).   

Sammanfattning  

I och med ombyggnationen av vägar i Lillsjöområdet ansågs Lillsjöslingan 

lämpa sig som gågata. Eftersom skyltning finns på plats men föreskrift 

saknats så tas detta nu fram.    

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om gågata på Lillsjöslingan (0305 

2021:00009)   

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen – avd Gata och Park 
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§ 41 Dnr 2021/00060  

Informationsärende: Kvalitets- och uppföljningsarbete 
VA 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar status för VA-avdelningens kvalitets- och 

uppföljningsarbete.   

Sammanfattning  

Där uppföljning och kvalitetsarbete utförs på ett metodiskt och systematiskt 

sätt är det ett verktyg för verksamhetens internkontrollarbete, och ett sätt att 

styra mot de uppsatta målen. Arbetet är en ständig process relaterade till mål 

och det önskade resultatet, vilket innefattar bedömning, riskanalys, åtgärder, 

uppföljning och dokumentation. För att arbetet ska ha fullständigt 

genomslag krävs att det är en integrerad del av den dagliga verksamheten 

och att chefer har en ledarprocess som omfattar en tydlighet inom 

internkontroll.  

 

Inom VA-avdelningen har ett arbete påbörjats för att säkra upp ett 

systematiskt arbete med uppföljning och kvalitet. I en gemensam lista, som 

alla medarbetare har tillgång till, följs aktiviteter upp för att säkerställa en 

korrekt styrning för att uppnå de fastställda målen. En viktig del i arbetet är 

att fånga upp avvikelser eller brister som upptäcks i samband med 

uppföljningen, vilket åtgärdas för att uppnå hög kvalitet och för att säkra 

målen. Listan är en del av verksamhetens dagliga arbete och följs upp av 

ansvarig chef och tas även upp tvärfunktionellt igenom hela avdelningen, 

både för transparens och för att nyttja en verksamhets förmåga på bästa sätt 

genom ett helhetstänkande utifrån ett tvärfunktionellt processynsätt.  

      

Beslutsunderlag 

      

     ______________ 
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§ 42 Dnr 2021/00061  

Informationsärende: Behovs- och kompetensanalys VA 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  

Under våren 2020 informerade kommunledningen i Håbo om att man 

initierat en omorganisation där kommunens verksamheter som arbetar med 

samhällsbyggnad slås samman till ett gemensamt kontor under 

kommunstyrelsens förvaltning.  

Den viktigaste anledningen till omorganisationen är att Håbo kommun är i 

en tillväxtfas och nu ska vi ställa om för framtiden. Direktiven är att 

verksamheterna efter omorganisationen ska arbeta effektivare, vara 

flexiblare och mer handlingskraftiga för att kunna möta ökade krav och 

förväntningar. 

Utifrån ovanstående direktiv satte VA-staben samman en vision för hur vi 

vill att framtidens VA ska se ut. Vi har gjort omfattande research på hur 

Svenskt Vatten ser på detta och hur andra VA-organisationer är uppbyggda 

och vad olika befattningar inom VA-organisationer levererar och vilka krav 

som ställs. Utifrån detta har en jämförelse av nuvarande VA-organisation 

genomförts där visst behov av förändring krävs.  

Beslutsunderlag 

1 Behovs- och kompetensanalys VA 

      

      

      

      

______________ 
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§ 43 Dnr 2021/00063  

Informationsärende: Vägval Skokloster 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  

 2018-05-07 fick Tekniska förvaltningen ett uppdrag av Tekniska utskottet 

att ta fram ett underlag för beslut om kapacitetsförstärkningar i VA nätet, 

redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.  

Nybyggnaden skulle vara på en plats som inte hindrar utveckling av 

bebyggelsen (alltså ny plats då nuvarande plats ligger mitt i det område som 

lämpar sig för bostadsutveckling) och/eller anslutning till Bålsta Vattenverk 

och Bålsta Avloppsverk.  

En förstudie som omfattar en vägvalsutredning avseende vatten och avlopp i 

Skokloster slutfördes under våren 2019.  

Tekniska nämnden informerades 13 juni TN 2019/00175 nr 933 om 

vägvalsutredningen avseende vatten och avlopp i Skokloster.  

Utredningen omfattade en multikriterieanalys av tänkbara alternativ till 

framtida VA-försörjning för Skoklosterhalvön. Sex olika alternativ har 

jämförts och omfattade följande alternativ:  

• ett nollalternativ med bevarande av befintliga VA-verk  

• VA-verk på ny plats på Skoklosterhalvön  

• källsorterande avloppssystem  

• överföringsledningar till/från Bålsta samt  

• två olika alternativ med överföringsledningar till/från Käppalaverket (på 

Lidingö) och  

• Görvälnverket (Norrvatten).  

Idag är ca.2000 personer anslutna till Skoklosters allmänna VA-försörjning, 

men analysen har utgått från ett scenario år 2050 med ett beräknat antal av        

5 600 anslutna personer.  

Beslutsunderlag 
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§ 44 Dnr 4890  

Extra nämnd 7 september      

Sammanfattning  

Ordföranden meddelar att hon kallar till extra nämnd den 7 september. 

Anledningen är att nämnderna måste yttra sig över inriktningsramar och 

verksamhetsanalys senast den 10 september.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 45 Dnr 722  

Förvaltningsinformation      

Sammanfattning  

Övergripande - Mats Eriksson: 

- Förvaltningen informerar om förslag till verksamhetsanalys utifrån tidigare 

dialogmöte. 

Gata och Park: 

• Risk för underskott i budget 2021 

Avdelningen ser att det är en mycket stor utmaning att klara av alla uppdrag 

till en följd av de stora besparingar som har ålagts avdelningen. 

Vinterväghållningen har redan överskridit budget för helåret och vi har 

dragit ner på budget för övrigt gatu- och parkunderhåll till ett minimum. 

Därmed finns det i stort sett ingen möjlighet att minska på den delen för att 

hålla inne de medel som kanske kommer att behövas för att täcka upp för 

kostnaderna för vinterväghållningen. 

 

• Sandupptagning efter vinterväghållningen 

Sandupptagningen har påbörjats i form av grovsopning. Den stora 

sandupptagningen påbörjas i mitten av april och beräknas vara avslutad i 

slutet av april. Vårt åtagande är som följer (text hämtad från kommunens 

hemsida): 

”Arbetet med att sopa bort all sand efter vinterväghållningen är 

väderberoende. Arbetet med att ta upp sand påbörjas först när det är säkert 

att säsongen med snö är över. Det innebär att sandsopningen pågår från april 

och ska vara helt klar den 15 maj." 

 

• Investeringar 

Vi har påbörjat ombyggnation av busshållplatsen vid Futurum (statlig 

medfinansiering.), utegym i skokloster samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

vid Jättens väg i Slottsskogen, Skokloster. 
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• Trafikanalysen 

Upphandling av konsulttjänsten trafikingenjörer har inneburit att vi får en 

ny konsult, Norconsult i stället för AFRY. AFRY är det företag som har 

arbetet med trafikanalysen. Vi har bokat ett möte med Norconsult i v 16 för 

att sätta in dem i frågan och höra hur vi kan gå vidare med detta arbete. 

 

• Investering ”Runbroparken” 

Förnyad konkurrensutsättning av landskapsarkitekt för enkel projektering av 

”Runbroparken” skickas snart ut. Leverans av ritningar i slutet av juni, 

planerad byggstart efter sommaren. 

 

• Övertagande av anläggningar i Tvåhusområdet 

Inom kort, före sommaren, blir det besiktning och övertagande av vissa 

allmänna ytor i Tvåhusområdet. Det innebär ett utökat driftområde för 

tekniska förvaltningen. 

 

• Trafikproblem på Spjutvägen (Dragets industriområde) 

Vid möte med företagarna i Dragets industriområde har framkommit att det 

är problem med fordon som parkerar i kurva i Spjutvägens södra del. 

Avdelningen överväger att införa parkeringsförbud på den aktuella sträckan. 

 

• Översyn av hastighetsgränser i industriområden 

idag gäller bashastighet 50 km/tim i våra industriområden. Med anledning 

av utbyggnationer och den ökade trafiken avser avdelningen att se över 

gällande hastighetsgränser och återkomma till nämnden med ett förslag på 

förändring. 

 

• Placering av busshållplatser – önskemål från Region Uppsala 

region Uppsala önskar att alla busshållplatser som byggs om eller nyanläggs 

placeras i körbanan. I ombyggnationen av Kraftleden, etapp 6 – 

Skörbyleden, avser avdelningen att placera en busshållplats i körbanan, den 

i körbanan som går i västlig riktning, in mot Skörbyområdet. Det kommer 

att minska kostnaden i projektet eftersom det då inte blir fråga om 
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sprängning. Det är inte heller risk för någon köbildning vid busstopp då 

trafiken i den riktningen är mer utspridd under eftermiddagen. Övriga 

busshållplatser i projekt Kraftleden etapp 5 och 6 kommer att ligga vid sidan 

av körbanan som planerat. 

 

• Påskdekorationer 

Påskdekorationerna är på plats. 

 

Avfall: 

Insamlingsentreprenaden rullar på bra – mer info finns i nyhetsbrevet som 

skickades ut till nämnden i slutet av förra veckan.  

Högsäsongen har börjat på återvinningscentralen. Många besökare med fulla 

släp = mycket avfall.  

Bytesboden – blivande skattkammaren har fortsatt stängt under april månad.  

Den mobila ÅVC:n i Skokloster ställs in till och med 31 augusti. Den 

mobila ÅVC:n kräver mycket planerande, både personalmässigt och 

administrativt samt att vi har nya entreprenörer och avtal. Vi ser inte, liksom 

förra året, att vi kan uppfylla de krav som ställs utifrån restriktionerna. 

Kunder kan få sitt grovavfall hämtat mot en avgift eller lämna det på ÅVC 

Västerskog.  

Nu har alla kommuner fattat beslut om att ta fram en gemensam avfallsplan, 

med lokala anpassningar. Innan sommaren ska en projektplan tas fram och 

avfallsplanen förväntas kunna antas och träda ikraft 1 januari 2023. 

Den 26 april kl 13-14 hålls nästa samordningsmöte med politiken i 

samverkanskommunerna. Då kommer bland annat mer information och en 

presentation av utvärderingen av införandet av fyrfacksinsamlingen. 
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§ 46 Dnr 2021/00011  

Anmälan av delegationsbeslut 2021 - mars 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut för 

perioden 2021-02-12  --  2021-03-20.   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

enligt bilaga för perioden 2021-02-12  -- 2021-03-20.   

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga   

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 47 Dnr 1810  

Övriga frågor      

Sammanfattning  

Thomas Moore (SD) anmäler övriga frågor: 

- Övervakad järnvägsövergång vid Bender, bommarna går ner och stannar 

nere väldigt länge när man rangerar om vagnar och kommer för nära utan att 

passera 

- Säkra ridvägar gavs i uppdrag till HMAB 2015, status? 

- Borttagning av skrotbilar, vad gäller (Ulla Lindroth Andersson svarar att 

man förbereder en ny upphandling av entreprenör) 

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


