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§ 79

Dnr 668

Mötets öppnande - upprop, val av justerare,
fastställande av dagordning
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden utser Lars-Göran Bromander (S) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
2. Dagordningen fastställs med tillägget att en tillkommande
informationspunkt, "Förutsättningar inför införande av fyrfackskärl i Håbo,
Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro", läggs som punkt 2.
Sammanfattning
Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte
ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens
sammanträde.
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§ 80

Dnr 3692

Förutsättningar inför införande av fyrfackskärl i Håbo,
Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro - information

Sammanfattning
Konsult Jörgen Leander går igenom sin presentation "Förutsättningar inför
införande av fyrfackskärl i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro".
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§ 81

Dnr 3345

Investeringar gatubelysning - information

Sammanfattning
Cecilia Nilsen går igenom sin presentation "Belysningsprojekt".
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§ 82

Dnr 3344

Gaturenhållning - information

Sammanfattning
Jan Lundberg går igenom sin presentation "Gaturenhållning".
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§ 83

Dnr 2020/00199

Cykelplan - information

Sammanfattning
Simon Linde går igenom sin presentation "Håbo kommuns cykelplan".
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§ 84

Dnr 931

Förvaltningsinformation
Sammanfattning
Mattias Jonsgården informerar:
Fastighet:
- Projektledare anställs inom fastighet 1 oktober
- Projektorganisation kring detta tillskapas
- Underhållsplaner klara 15 september
- Upphandling av solceller klar, utförare Solcellskompaniet
- Kommunhuset blir först ut med detta
- Simhallsprojektet 190 mnkr, 2½ - 3 år, återkommer löpande om detta
- 2 nya LSS-bostäder Dalvägen och Viby, klart 2022 kv 2-3
- Skeppsgården klart månadsskiftet sept/okt
- Inomhusproblemen åtgärdade i Fridegårdsgymnasiet
- Förskolan Skogsbrynet på plats under kvartal 1 2022
- Futurumskolan klar till vårterminsstarten 2022
- Arbete pågår med lokalförsörjningsplan 2021-2023
Lokalvård:
- Storstädning genomförd i skolor
- Nya maskiner inköpta
- Driftbudgeten håller
Avfall:
- Slam från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare, nytt gemensamt avtal
med Sigtuna och Upplands-Bro. Håbo tar över kundtjänst och fakturering i
egen regi (Håbokunderna) i samband med det nya avtalet som börjar 16
oktober. Entreprenör är Relita.
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- ÅVC upphandlingen är inte klar utan kommer att övergå i förhandling,
upphandlingen för gällande farligt avfall ligger ute på annons. Båda
entreprenaderna gäller från 16 oktober.
Gata och Park:
- Arbete pågår med befintliga underhållsplaner, vilka planer ska man ha
- Abonnemang för laddstolpar ordnat
- Möte angående stoppskylten vid Shell inbokat
- Problem på Stockholmsvägen befaras när alla projekt drar i gång
VA:
- Arbetsgrupp tillsatt för att hantera kapacitetsproblem med reningsverket
- Omflyttning av personal
- Mer redovisning under hösten

______________
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§ 85

Dnr 2020/00214

Fastställande av nytt verksamhetsområde för
kommunalt dagvatten
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa nytt
verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.
Sammanfattning
I mars 2020 informerades om arbetet med det nya verksamhetsområdet för
dagvatten, tekniska nämnden godkände informationen.
Nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten har tagits fram.
Det är viktigt att det finns ett väl genomarbetat verksamhetsområde för alla
ledningsslag, varje ledningsslag skall ha ett eget verksamhetsområde.
Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom
verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter
eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en
VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så
regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.
I Håbo kommun har man tidigare haft ett enda gemensamt
verksamhetsområde för alla ledningsslag oavsett vilka VA tjänster som
funnits inom området.
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av
vattentjänsten.
Enligt paragraf 6 i vattentjänstlagen kan kommunen åläggas att leverera
tjänsten inom verksamhetsområdet oberoende av om det finns ett utbyggt
nät för att leverera tjänsten eller att det finns behov av tjänsten enligt
Vattentjänstlagen.
Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om man har ett
verksamhetsområde där tjänsten inte finns, det kan exempelvis innebära
kostsamma utbyggnader, omprioriteringar i kommunens VA-planering,
risken att VA-kollektivet kommer behöva finansiera en kostsam oplanerad
investering, VA-taxan behöver höjas etc.
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Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6§, ska kommunen
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang (genom en allmän
anläggning) samt besluta om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vattentjänsterna behöver ordnas, om behovet inte bättre kan ordnas på
annat sätt. Ett verksamhetsområde kan alltså vara begränsat till att bara gälla
för en viss eller vissa vattentjänster. Därmed kan det finnas olika
verksamhetsområden för en och samma allmänna VA anläggning för
vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten. Inom verksamhetsområdet har
va-huvudmannen en skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till
samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till
beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och
brukningsavgift för vattentjänsterna.
Beslutsunderlag
Verksamhetsområde VA dagvatten Bålsta, Verksamhetsområde VA
dagvatten Skokloster

______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen - VA-avdelningen
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§ 86

Dnr 2020/00215

Igångsättningsbeslut: Investeringsprojekt 1269
utloppsledning arv Bålsta
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att investeringen utloppsledning arv Bålsta
får sätta igång
Sammanfattning
För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska
igångsättningsbeslut fattas av ansvarig nämnd/styrelse innan start, enligt
kommunens ekonomistyrprinciper.
Igångsättningsbeslut innebär att bindande avtal får ingås för att genomföra
investeringen inom angiven budgetram och till angivna driftkostnader.
Håbo kommun erhöll 2011-10-13 ett tillstånd enligt Miljöbalken för Bålsta
avloppsreningsverk, där en utredning av utsläppstubens placering
föreskrevs.
Håbo kommun lämnade in en prövotidsredovisning 2014-07-03, som även
kompletterades 2016-03-14 varpå ett beslut erhölls 2016-11-29 som
föreskrev att utsläppstuben måste flyttas till en ny placering enligt villkor
12.
Villkor 12:
”Utloppstubens läge och djup ska senast den 1 januari 2018 utformas i ett
nytt läge som prövotidsutredningen föreslår på ett sådant sätt att risken för
spridning av mikroorganismer och andra patogener minimeras. Vid
lokaliseringen av utloppspunkten ska hänsyn tas till känsliga objekt som
exempelvis badplatser (delegation).”
P.g.a. stor personalomsättning på VA-avdelningen vid tiden för beslutet
”föll det mellan stolarna” och det var först i samband med 2016 års
miljörapportering i mars år 2017 som beslutet uppmärksamdes. Beslut togs
då om att ansöka om att upphäva villkor 12.
2017-07-06 skickades ansökan om att upphäva villkor 12 in men detta
avslogs 2017-11-20 av Miljöprövningsdelegationen (MPD) varpå Håbo
kommun överklagar beslutet 2017-12-05. 2018-11-05 dömer Mark- och
Miljödomstolen till Håbo kommuns fördel men MPD överklagar och får rätt
i överdomstolen som 2019 dömer till fördel för MPD.
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Utfallet av hela ärendet blir att villkor 12 gäller och att domen inte kan
överklagas. Beslut om hur implementeringen av villkor 12 ska gå till är
delegerat till tillsynsmyndigheten.

______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen – VA-avdelningen
Förvaltningsekonom
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§ 87

Dnr 2020/00216

Information: samlad statistik och uppföljning VA
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden noterar informationen
Sammanfattning
Varje år rapporterar VA-avdelningen olika uppgifter till Svensk Vattens
statistik system VASS och till VA web, där samlas information om de olika
VA-organisationerna runt om i Sverige. Där finns möjlighet att jämföra sin
egen verksamhet med andras och se vad man gör bra och vad man kan
förbättra
Beslutsunderlag
Bilagor
Driftstatistik 2019

______________
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§ 88

Dnr 2020/00230

Igångsättningsbeslut 1411 Kärl fastighetsnära
insamling
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att investeringen 1411, Kärl fastighetsnära
insamling får genomföras.
2. Beslutspunkt 1 förutsätter att ytterligare medel beviljas av fullmäktige.
Sammanfattning
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en
samordnad upphandling av avfallshämtning. Syftet med den samordnade
upphandlingen är att skapa förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt
sätt öka servicenivån vid insamling av avfall och därigenom
öka utsorteringen av olika fraktioner till återvinning och minska mängden
avfall till förbränning. Den högre servicenivån för ökad utsortering och
återvinning av olika fraktioner ligger i linje med kommunernas avfallsplaner
och fattade regeringsbeslut.
Projektet kärlinköp beviljades en budget på 19 miljoner kronor för inköp av
fyrfackskärl. Budgeten beräknades i ett tidigt skede utifrån dåvarande
mängdförteckning på kunder och antal kärl samt en bedömning av kostnad
för montering, utställning och utbyte av kärl. En upphandling har nu
genomförts tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner vilket göra att en korrektare bedömning av kostnaderna kan
göras. Utifrån nuvarande mängdförteckning på kunder och antal kärl
beräknas kostnaden för projektet bli närmare 24 miljoner kronor. Alla som
bor i villa och fritidshus har fått ett första informationsutskick om det nya
insamlingssystemet. Ytterligare information kommer att skickas ut efter
sommaren och i samband med att kärlen kommer att bytas ut. Under denna
period kan det bli fler som väljer att dela kärl än idag, eller skapar
gemensam insamling, vilket gör att mängden kärl kan komma att ändras.
Först i oktober vet vi den exakta summan då kostnaden baseras på den
mängdförteckning som är aktuell då.
Beställande nämnd
Tekniska nämnden.
Målsättning/syfte/behov
Investeringen behöver göras för att möjliggöra fastighetsnära insamling av
förpackningar hos villa- och fritidshus i Håbo kommun.
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Beslutsunderlag

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen – Avfallsavdelningen
Förvaltningsekonom
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§ 89

Dnr 2020/00231

Avfallstaxa 2021
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden noterar arbetsmaterialet för Avfallstaxa 2021 för
fortsatt beredning.
Sammanfattning
Avfallstaxan i Håbo är oförändrad sedan 2017. Inför 2021 behöver Håbo
kommuns avfallstaxa revideras. Både utifrån att ett nytt insamlingssystem
införs men även på grund av att ny upphandlingar har genomförts, samt att
en avfallsskatt på förbränning har införts.
Bifogat underlag är ett utkast till avfallstaxa 2021. En viss höjning av
grundavgifterna samt av vissa hämtavgifter har gjorts. Detta för att
kompensera för ökade entreprenadkostnader (ÅVC) samt för
förbränningsskatten. Taxorna för latrin, slam och fett har sänkts. I övrigt har
avfallstaxan så långt det är möjligt anpassats till nuvarande nivåer. I
arbetsmaterialet är nuvarande priser inom parentes.
Exempel:
En villakund med fyrfackskärl får en höjning av sin avgift med 68 kr/år
En verksamhet med 190 l restavfall + 140 l matavfall med hämtning varje
vecka får en höjning med 131 kr/år
Ett flerfamiljshus (20 hushåll) med 660 l kärl tömning varje vecka med 46
kr per hushåll/år.
Ärendet
Avfallstaxan i Håbo är oförändrad sedan 2017. Inför 2021 behöver Håbo
kommuns avfallstaxa revideras. Både utifrån att ett nytt insamlingssystem
införs men även på grund av att ny upphandlingar har genomförts, samt att
en avfallsskatt på förbränning har införts.
Bifogat underlag är ett utkast till avfallstaxa 2021. En viss höjning av
grundavgifterna samt av vissa hämtavgifter har gjorts. Detta för att
kompensera för ökade entreprenadkostnader (ÅVC) samt för
förbränningsskatten. Taxorna för latrin, slam och fett har sänkts. I övrigt har
avfallstaxan så långt det är möjligt anpassats till nuvarande nivåer. I
arbetsmaterialet är nuvarande priser inom parentes.
Exempel:
En villakund med fyrfackskärl får en höjning av sin avgift med 68 kr/år
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En verksamhet med 190 l restavfall + 140 l matavfall med hämtning varje
vecka får en höjning med 131 kr/år
Ett flerfamiljshus (20 hushåll) med 660 l kärl tömning varje vecka med 46
kr per hushåll/år.
Regeringen meddelade så sent som den 25 juni att man avser att se över
lagstiftningen om producentansvar för förpackningar och
returpapper och fatta beslut om att senarelägga ikraftträdandet av kravet på
bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. Förslaget till
avfallstaxa som förbereds för beslut inför kommande nämnd
kommer därför att utökas med ett abonnemang med ett 370 liters
tvåfackskärl för matavfall och restavfall, det finns inte med i bifogat
arbetsmaterial. När kravet på bostadsnära insamling av förpackningar och
returpapper har trätt i kraft kommer detta abonnemang att avvecklas.
Beslutsunderlag
Avfallstaxa 2021 Arbetsmaterial

______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen - Avfallsavdelningen
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§ 90

Dnr 2020/00232

Principer abonnemang, under införandet av nytt
insamlingssystem
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att alla kunders nuvarande abonnemang ska
fortsätta att gälla med oförändrade avgifter fram till årsskiftet 2020/2021.
2. Tekniska nämnden beslutar att för tilläggstjänster med extra kärl ska
rörliga avgifter för närmast jämförbara tjänst enligt nuvarande taxa
tillämpas.
3. Tekniska nämnden beslutar att det efter 31 augusti inte längre är tillåtet
att byta till mindre kärl eller längre hämtningsintervall, undantaget
nyinflyttningar etc.
Sammanfattning
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en
samordnad upphandling av avfallshämtning. Syftet med den samordnade
upphandlingen är att skapa förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt
sätt öka servicenivån vid insamling av avfall och därigenom
öka utsorteringen av olika fraktioner till återvinning och minska mängden
avfall till förbränning. Den högre servicenivån för ökad utsortering och
återvinning av olika fraktioner ligger i linje med kommunernas avfallsplaner
och fattade regeringsbeslut.
I samband med utbyggnaden av fyrfackssystemet, som kommer att ske
under perioden oktober-december 2020 behöver principerna för tillämpning
av avgifterna att fastställas.
För att underlätta både administrativt och kommunikativt, men även för
kunderna, föreslås att alla kunders nuvarande abonnemang ska fortsätta att
gälla med oförändrade avgifter fram till årsskiftet 2020/2021.?
För tilläggstjänster med extra kärl ska rörliga avgifter för närmast
jämförbara tjänst enligt nuvarande taxa tillämpas.?
Exempel: För fyrfacksabonnemang med ett extra 190 liters kärl för
restavfall eller ett extra fyrfackskärl tillämpas den rörliga avgiften för
abonnemang med 190 liters kärl för restavfall.
Efter 31 augusti är det inte längre tillåtet för villakunder att byta till mindre
kärl eller längre hämtningsintervall, undantaget nyinflyttningar etc. Detta för
att minimera administration och extra kostnader.
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SIGNATUR
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag

______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen - Avfallsavdelningen
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EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 91

Dnr 2020/00085

Ekonomiuppföljning 2020
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden noterar tekniska förvaltningens ekonomiuppföljning
per maj 2020.
Sammanfattning
De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen – övergripande,
fastighet, gata och park samt lokalvård - prognosticerar sammantaget ett
underskott på 3,1 miljoner kronor.
De taxefinansierade verksamheterna VA samt avfall prognostiserar ett
underskott på 502 000 kronor. Budgeterade medel att ta i anspråk från VArespektive avfallsfonden var totalt 11 miljoner kronor för att nå ett
nollresultat för året. Prognosen efter maj beräknar istället att 10 miljoner
kommer behöva användas av fonderna.
Underskottet i den skattefinansierade verksamheten beror främst på ändrade
redovisningsprinciper samt dubbla kostnader för förvaltningschef. Även
ökade kostnader som hör samman med Covid-19 bidrar till underskottet. De
nya redovisningsprinciperna innebär att bidrag från exploatörer för
investering i infrastruktur såsom gator och parker numera ska resultatföras
omgående och inte periodiseras som tidigare. Tidigare har sådana intäkter
årligen kompenserat gatu- och parkavdelningen för de ökade
kapitalkostnader som infrastrukturen medfört
De lägre behovet av användandet av fonderade medel i den taxefinansierade
verksamheten beror dels på bland annat lägre kapitalkostnader och
personalkostnader än budgeterat och dels på vite som erhållits från en
entreprenör som inte har fullföljt uppdrag enligt avtal.
När det gäller investeringar så prognosticerar de skattefinansierade
verksamheterna ett överskott på +22,6 miljoner kronor och de
taxefinansierade verksamheterna ett överskott på +38,4 miljoner kronor
Beslutsunderlag
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen – för kännedom
Tekniska förvaltningen
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 92

Dnr 2020/00208

Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden har tagit del av förvaltningens budgetförslag. Då
förslaget bygger på ramar och inriktning som inte är politiskt förankrade och
hanterade så återremitterar nämnden förslaget till förvaltningen för vidare
hantering.
Sammanfattning
Driftbudgetramar för 2021, totalt 59 797 tkr, inkl. kapitalkostnader föreslås
fördelas mellan tekniska förvaltningens verksamheter enligt följande
Tekniska nämnden
Nämndadministration
Gator, vägar, parkering
Parker
Skogsavverkning
Fastighet
Lokalvård
Teknisk vht övergripande
Övrig kommungemensam administration

214 tkr
317 tkr
39 114 tkr
4 771 tkr
0 tkr
- 3 978 tkr
16 683 tkr
219 tkr
2 457 tkr

För att komma i balans med föreslagen ram har förvaltningen föreslagit en
rad åtgärder. Tekniska nämndens förslag till budget för 2021 och plan för
2022 och 2023 framgår i sin helhet i bilagt förslag till budget.
Från de fonderade medlen i VA- samt avfallsfonden föreslås att 2 miljoner
används ur VA fonden samt 1,6 miljoner finansieras ur Avfallsfonden som
då kommer landa på ett underskott på cirka 1 miljon kronor.
Investeringsbudget för 2021, totalt 264 997 tkr, föreslås fördelas enligt
följande
Skattefinansierade investeringar
VA-verksamhet investeringar
Avfallsverksamhet investeringar

192 467 tkr
72 100 tkr
430 tkr

Beslutsunderlag
Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef - tekniska förvaltningen
Avdelningschefer – tekniska förvaltningen
Ekonomichef
Förvaltningsekonom

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 93

Dnr 2020/00236

Begäran om omfördelning av investeringsmedel för
gångbana Sjövägen
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att inom nämndens investeringsbudget
omfördela 500 000 kronor från investeringsprojekt 1392, Breddning
Dalstigen till projekt gångbana Sjövägen.
Sammanfattning
Bålstadoktorn avser att utöka sin verksamhet på Sjövägen. För att höja
trafiksäkerheten, förenkla framkomligheten och ge området ett mer vårdat
utseende föreslår tekniska förvaltningen att en gångbana byggs utmed
Sjövägen enligt förvaltningens förslag. Finansiering förslås ske genom
omfördelning av 500 000 kronor från investeringsprojekt 1392, Breddning
Dalstigen, som på grund av VA-arbeten i Bålsta tätort inte kan genomföras
förrän 2023.
Beslutsunderlag

______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen – Gatu- och parkavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 94

Dnr 2019/00269

Motion: Anlägg blomsterängar
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion för yttrande. I motionen
föreslås att Håbo kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar för
att skapa bättre livsmiljöer för växt- och djurlivet och på så sätt öka den
biologiska mångfalden.
Tekniska nämnden anser att motionen kan bifallas med tillägget att det är
omställning av befintliga gräsytor som ska provas i första hand och
nyanläggning i andra hand. Tekniska förvaltningen har redan idag påbörjat
ett arbete med att ställa om befintliga gräsytor till ängsytor. Förvaltningen
har även upplåtit mark för bete i syfte att återskapa hagmarker med
ängsflora. Ängsytor är viktigt för den biologiska mångfalden och för att
bevara kulturlandskapet. Kostnaden för skötsel av ängsytor är högre än för
traditionell skötsel och hänsyn bör därför tas till kostnadsökningen i
kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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SIGNATUR
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 95

Dnr 2020/00238

Lokal trafikföreskrift - hastighet Lillsjörännan
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala
trafikföreskrifter om hastighet på Lillsjörännan (0305 2020:00025).
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen föreslår att en hastighetsbegränsning om 30km/tim
fastställs på Lillsjörännan. Den lägre hastigheten lämpar sig ur
trafiksäkerhetssynpunkt eftersom området lockar såväl bilåkare som gående
och cyklister och kan bli välbesökt under rusningstider.
Beslutsunderlag
Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Lillsjörännan
(0305 2020:00025)

______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen – Gatu- och parkavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 96

Dnr 2020/00239

Villa Lydia
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att ansöka
om rivningslov för del av fastigheten 1:614 Bålsta, som omfattar ”Villa
Lydia”.
2. Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att efter det
att rivningslov erhållits för del av fastigheten 1:614, Bålsta som omfattar
”Villa Lydia”, verkställa rivningen och återställa marken.
Sammanfattning
Håbo Kommun har 1999 genom ett markbyte med Banverket blivit ägare till
del av fastigheten Bålsta 1:614 med tillhörande byggnad kallad ”Villa
Lydia”. Villa Lydia ligger granne med ”Lilla Hagalund” som disponeras och
sköts av föreningen Lilla Haglunds vänner. Föreningen har under flera år
hyrt ut Villa Lyda som bostad till olika personer. Efter påkallan från
föreningen avseende upplevda problem med inomhusmiljön har utredningar
gjorts och omfattande förekomst av hussvamp och mögeltillväxt
konstaterats. Föreningen kommer efter överenskommelse med kommunen
att tomställa byggnaden. Byggnaden är så skadad att införlivning med mark
bör ske.
Beslutsunderlag
Lantmäteriförrättning daterad 1999-12-02
Fuktutredning ”Villa Lyda” PDE Consult AB, 2020-03-12
Analyssvar
Bild hussvamp

___
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

JUSTERARE
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SIGNATUR
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 97

Dnr 2020/00244

Rivning av förrådsbyggnader på Granåsen
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att söka
rivningslov för förrådsbyggnader på fastigheten Yttergran 2:11, Granåsens
nedre parkering.
2. Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att efter
erhållet rivningslov verkställa rivningen av förrådsbyggnaderna på
fastigheten Yttergran 2:11, Granåsens nedre parkering
Sammanfattning
Fastighetsavdelningen har beviljats investeringsmedel för att på Granåsen
uppföra allmänna toaletter samt ett kallgarage för förvaring av utrustning
kopplat till produktionen av konstsnö. För att detta ska kunna genomföras
krävs att befintliga förrådsbyggnader, som är i mindre gott skick, rivs.
Beslutsunderlag
Beslut om investering, KF december 2018

______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen – fastighetsavdelningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 98

Dnr 2020/00012

Anmälan av delegationsbeslut tekniska nämnden 2020
- augusti
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2020-06-02 -- 2020-07-16
Sammanfattning
Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt
bilaga för perioden 2020-06-02 -- 2020-07-16
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut enligt bilaga

______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 99

Dnr 2020/00351

Redovisning av synpunkter till tekniska nämnden
kvartal 2 2020
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden noterar redovisningen.
Sammanfattning
Synpunkter för andra kvartalet 2020 redovisades.
Beslutsunderlag

______________
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EXPEDIERAD

SIGNATUR
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