
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Patrik Malmros 
<patrik.malmros@habo.
se>Tid och plats 

Kl. 17:00 – 20:20 torsdagen den 28 februari 2019, Jättestora Centrumrummet, 

Landstingshuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

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

Roger von Walden (M) 

Jonny Ekblom (S) 

Erik Nylén (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Anders Thonfors (M) 

Sven Rosendahl (KD) 

Maria Annell (S) 

  

Tjänstemän Eva Anderling, förvaltningschef, Anna Darpe, avfallschef, Ulla Lindroth 

Andersson, chef Gata & Park, Krister Nilsson, VA-chef, Jörgen Leander, konsult, 

Olle Forsmark, nämndsekreterare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Justering  

Justerare Jonny Ekblom (S) 

Tid och plats Kl. 16:00 onsdagen den 6 mars 2019, nämndsekreterarens rum 

Justerade paragrafer §§ 11-35 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Lisbeth Bolin (C)  

Justerare 
 

 

Jonny Ekblom (S) 
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§ 11 Dnr 319  

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

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Jonny Ekblom (S) till justerare av dagens 

protokoll. 

2. Tekniska nämnden fastställer föreliggande dagordning med följande 

ändringar: Punkterna 15 och 16 läggs in som punkter 2 och 3. Resterande 

punkter förskjuts därmed.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  
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§ 12 Dnr 2019/00065  

Uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av 
förpackningar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra en samordnad upphandling 

tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och 

verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som 

behövs kopplade till avfallshämtningen. 

2. Tekniska nämnden beslutar att den samordnade upphandlingen av 

avfallshämtning innefattar bland annat fastighetsnära insamling av mat- och 

restavfall, förpackningar och returpapper i fyrfackskärl från villor. 

3. Tekniska nämnden beslutar att ge fullmakt till Sigtuna Vatten & 

Renhållning AB vad gäller genomförande och administration av den 

samordnade upphandlingen avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, 

omlastning, transport och behandling.  

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 

och avfallsavdelningen planerar att i samband med kommande avtalsperiod 

införa fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och 

returpapper baserat på ett system med fyrfackskärl för villor.  

För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling planeras 

också att genomföra samordnade upphandlingar av avfallshämtning, kärl, 

matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling i Håbo, Knivsta, 

Sigtuna och Upplands-Bro kommuner.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-09-17 § 169 

Insamlingstjänster 2019-02-14 

Protokollsutdrag 2017-04-24 § 109 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen, avfallsavdelning 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 13 Dnr 2019/00067  

Revidering av avfallsföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 

 1. Kommunfullmäktige antar reviderade avfallsföreskrifter, att gälla fr o m 

2019-05-01.  

Sammanfattning  

De ändringar i avfallsföreskrifterna som förslås är helt betingade av den nya 

nämndstrukturen som infördes från årsskiftet 2018/2019 och som innebär att 

benämningar på äldre organisatoriska enheter behöver fasas ut till förmån 

för de nya. Tekniska nämnden inrättades 1 januari 2019 och ersätter det 

tekniska utskott som tidigare fanns under kommunstyrelsen.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 

Avfallsföreskrifter   

   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen, avfallsavdelning 
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§ 14 Dnr 2019/00013  

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
vändplats på Parkvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Parkvägen 0305 

2019:00001.   

Sammanfattning  

Vid Parkvägens vändplats saknas det skyltning och en föreskrift om förbud 

att parkera i vändplats. Parkerade bilar i vändplats utgör ett hinder i 

framkomligheten för andra fordon. 

  

  

Beslutsunderlag 

LTF Vändplats på Parkvägen   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 15 Dnr 2019/00020  

Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på 
Gärdesvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om gångfartsområde på Gärdesvägen 0305 2019:00002  

Sammanfattning  

Denna del av Gärdesvägen är i detaljplan angivet som gångfartsområde. 

Området har fått en fysisk utformning för att uppfylla de förväntningar som 

finns för att ett område ska regleras som ett gångfartsområde med lokala 

trafikföreskrifter. 

  

  

Beslutsunderlag 

LTF Gångfartsområde på Gärdesvägen   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 16 Dnr 2019/00021  

Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på 
Tegvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om gångfartsområde på Tegvägen 0305 2019:00003   

Sammanfattning  

Denna del av Tegvägen är i detaljplan angivet som gångfartsområde. 

Området har fått en fysisk utformning för att uppfylla de förväntningar som 

finns för att ett område ska regleras som ett gångfartsområde med lokala 

trafikföreskrifter. 

 

  

Beslutsunderlag 

LTF Gångfartsområde på Tegvägen   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 17 Dnr 2019/00022  

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
vändplats på Uddvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Uddvägen 0305 

2019:00004  

Sammanfattning  

Vid Uddvägens vändplats saknas det skyltning och en föreskrift om förbud 

att parkera på vändplatsen. Parkerade bilar i vändplats utgör ett hinder i 

framkomligheten för andra fordon. 

 

  

Beslutsunderlag 

LTF Vändplats på Uddvägen   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 18 Dnr 2019/00023  

Lokala trafikföreskrifter om parkering för 

rörelsehindrade inom parkeringsområde med infart 
från Centrumvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade inom parkeringsområdet 

med infart från Centrumvägen 0305 2019:00005  

Sammanfattning  

Två parkeringsplatser reserveras för fordon som används för befordran av 

rörelsehindrad med parkeringstillstånd. Dessa två parkeringsplatser har extra 

utrymme för på- och avstigning samt gör det möjligt att kunna parkera i 

Bålsta centrum med närhet till vårdcentral, köpcentrum, kommunhus samt 

andra centrumnära verksamheter. 

Detta är en uppdatering av lokala trafikföreskrifter för redan två befintliga 

parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

  

Beslutsunderlag 

LTF Parkering PRH Centrumvägen   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu-och parkavdelningen 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 19 Dnr 2019/00031  

Lokala trafikföreskrifter om upphävande av Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna 
och parkera på Kraftleden och Kalmarleden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om upphävande av Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter 

(0305 2010:00192) om förbud att stanna eller parkera på Kraftleden 0305 

2019:00012. 

 

2. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om upphävande av Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter 

(0305 2010:00191) om förbud att stanna eller parkera på Kalmarleden 0305 

2019:00013.  

Sammanfattning  

På Kraftleden och Kalmarleden, enligt kartbild, finns två tidigare beslut om 

förbud att stanna eller parkera. De två förbuden är idag utmärkta med fyra 

stycken vägmärken som inte täcker hela sträckan. 

Både Kraftleden och Kalmarleden är reglerade som huvudleder. Det innebär 

enligt trafikförordningen förbud att parkera, det behövs ingen extra 

föreskrift för det. 

Förbud att stanna är en hårdare reglering som inte tillåter bilförare att stanna 

till med sitt fordon för att till exempel släppa på eller av passagerare. Trots 

att sträckan idag inte är utmärkt med vägmärken om förbud att stanna eller 

parkera längs med hela sträckan finns det inga klagomål på bilar som 

stannar efter sträckan. Det verkar inte vara något större problem. 

Tekniska förvaltningen anser att det räcker med att sträckan regleras med 

förbud att parkera som beslutet om huvudled innebär. Förslaget är att 

förbudet att stanna upphävs och de återstående vägmärkena om förbud att 

stanna eller parkera tas ned. Om det blir problem med bilar som stannar 

längs med Kalmarvägen eller Kraftleden görs en utredning om det är 

lämpligt med förbud att stanna på utvalda sträckor  

Beslutsunderlag 

LTF Kraftleden 

LTF Upphävande Kraftleden 

LTF Kalmarleden  
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LTF Upphävande Kalmarleden  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 20 Dnr 2019/00024  

Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering 
inom 

parkeringsområde med infart från Centrumvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering inom parkeringsområdet med 

infart från Centrumvägen 0305 2019:00006 

Sammanfattning  

Dessa parkeringsplatser i Bålsta centrum begränsas till 2 timmars tillåten 

parkeringstid vardagar utom vardag före sön- och helgdag klockan 08.00 - 

18.00 och vardagar före sön- och helgdag klockan 08.00 - 16.00. 

Detta för att öka rotationen på bilar som kan parkeras och därmed öka 

tillgängligheten för fler parkörer på dessa centrumnära parkeringsplatser. 

Detta är en uppdatering av lokala trafikföreskrifter för detta 

parkeringsområde som idag regleras med samma tidsbegränsning. 

 

  

Beslutsunderlag 

LTF Parkering tidsbegränsad Centrumvägen   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 21 Dnr 2019/00025  

Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom 
området Väppeby äng 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom området Väppeby äng 0305 

2019:00007.   

Sammanfattning  

Med hänsyn till trafiksäkerheten inom Väppeby äng bör högsta tillåtna 

hastighet vara 30 km i timmen på samtliga gator inom området. Med 

undantag för de gångfartsområden som finns på Tegvägen och Gärdesvägen 

som regleras som gångfartsområden.  

 

  

Beslutsunderlag 

LTF 30 km inom området Väppeby äng   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 22 Dnr 2019/00050  

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera inom området Centrumvägen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera inom området Centrumvägen 0305 

2019:00011  

Sammanfattning  

På Centrumvägen och Centrumgränd finns det inte plats för bilar att parkera 

med tanke på framkomligheten. Det är mycket trafik i förhållande till 

gaturummets storlek. Det blir trångt med parkerade bilar samt att parkerade 

bilar hindrar lastning och lossning vid lastkajen som ligger vid 

Centrumgränd. Därför bör det vara förbud att parkera inom hela området. 

Det är även idag förbud att parkera inom området, men LTF:en skrivs om 

för att inte innefatta parkeringsytorna med infarter från Centrumvägen som 

har egna regleringar utifrån de olika parkeringarnas förutsättningar. 

  

Beslutsunderlag 

LTF Centrumvägen parkeringsförbud område  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 23 Dnr 2019/00051  

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område Viby äng 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om hastighet inom område Viby äng 0305 2019:00009   

Sammanfattning  

Inom bostadsområdet Viby äng bör hastigheten vara 30 km/h med tanke på 

trafiksäkerheten. 

  

Beslutsunderlag 

LTF Viby äng hastighet område   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 24 Dnr 2019/00052  

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera inom området Väppeby äng 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera inom området Väppeby äng 0305 

2019:00008   

Sammanfattning  

Inom området Väppeby äng bör det vara ett parkeringsförbud på samtliga 

vägar med tanke på framkomligheten och trafiksäkerheten. Det finns inte 

utrymme för kantstensparkering längs med de kommunala vägarna. 

Lindegårdsvägen trafikeras av buss i linjetrafik och ställer högre krav på 

utrymme för att komma fram. Då bussen går genom ett bostadsområde med 

smala vägar är det en trafiksäkerhetsfråga att bilar inte står parkerade längs 

med Lindegårdsvägen och försämrar sikten där det kommer oskyddade 

trafikanter som korsar vägen. 

  

Beslutsunderlag 

LTF Väppeby äng parkeringsförbud område   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkavdelningen 
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§ 25 Dnr 2019/00053  

Inhyrning av lokal för Daglig verksamhet, 
undertecknande av avtal 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att för Håbo kommuns räkning teckna 

hyresavtal för verksamhetslokaler för Daglig verksamhet med adress 

Sköldvägen 2, Bålsta med fastighetsägaren Lillsjöns företagshus i Bålsta 

AB. Beslutet gäller under förutsättning att vård och omsorgsnämnden fattar 

motsvarande beslut. 

2. Tekniska nämnden delegerar till fastighetschefen att underteckna 

hyresavtalet.   

Sammanfattning  

Daglig verksamhet har behov att utöka antalet platser där en redan bra 

verksamhet kan utvecklas. Genom att hyra in denna lokal kan delar av redan 

befintliga verksamheter utökas. Främst gäller det verksamheten som i dag 

finns i betydligt mindre lokaler i närområdet. Lokalen har anpassats för 

kommande verksamhet, bland annat kommer hiss att installeras, ny 

handikappanpassad toalett byggs samt att befintligt kök tillgänglighets- 

anpassas. Hyresavtalet gäller från och med 1 mars 2019 och hyrestiden är 

fem år.    

Beslutsunderlag 

Hyresavtal avseende lokal för daglig verksamhet på Sköldvägen 2, Bålsta.  

Hyresavtal, tilläggsavtal  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Avdelningschefen för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 26 Dnr 2019/00054  

Inhyrning av lokal för LSS-boende Vallvägen, 
undertecknande av avtal 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att för Håbo Kommuns räkning teckna 

blockhyresavtal för bostäder och lokaler avseende gruppbostäder vid 

Vallvägen i Bålsta med fastighetsägaren Håbo Hus. Beslutet gäller under 

förutsättning att vård- och omsorgsnämnden fattar motsvarande beslut. 

2. Tekniska nämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att 

underteckna hyresavtalet.    

Sammanfattning  

För vård- och omsorgsnämndens räkning har Håbo Hus uppfört två stycken 

gruppbostäder för personer som omfattas av LSS. Bostäderna är fördelade 

som två separata gruppbostäder om fem respektive sex lägenheter inom 

bostadsområdet Väppeby äng. Hyresavtalet gäller från och med den 1 april 

och 2019 och hyrestiden är 25 år.  

Beslutsunderlag 

Blockhyresavtal för bostäder och lokaler avseende gruppbostäder vid 

Vallvägen, Bålsta   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Avdelningschefen för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 27 Dnr 2019/00063  

 Revidering av regler och anvisningar för grävning och 
schakt i allmän mark 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta ”Regler för grävning i allmän mark”, 

daterad 2019-02-07 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningens gatu- och parkavdelning hanterar och handlägger 

en stor mängd ansökningar för grävtillstånd och därmed förknippade 

godkännanden av trafikanordningsplaner (TA- planer).  För att skapa ett 

enhetligt förhållningssätt och tydliga regler för vad som gäller vid grävning i 

allmän mark, har gatu- och parkavdelningen reviderat de anvisningar som 

finns som bilaga till Håbo kommuns tekniska handbok. För att skapa större 

tydlighet har vi döpt om de tidigare nämnda anvisningarna till ”Regler för 

grävning i allmän mark”. 

Det förekommer i dag många grävningar i kommunen vilket ställer krav på 

ett hållbart och uppdaterat regelverk. Det säkerställer att återställning av 

kommunal mark utförs på ett korrekt sätt med bra kvalitet samt att arbetet 

utförs på ett säkert sätt för att skapa en trygg och god miljö.   

Beslutsunderlag 

Regler för grävning i allmän mark   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 28 Dnr 2019/00073  

Revidering VA-taxa 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad 

taxa för vatten och avlopp (VA). 

2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

VA-taxa antagen 2016-06-13, indexreglerad 2017-05-08.   

Sammanfattning  

I den reviderade VA-taxan har texten uppdaterats för att följa Svenskt 

Vattens basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade 

förklaringar och inaktuell information har tagits bort. 

Därutöver har följande förändringar gjorts 

• Införande av en differentierad taxa vad gäller mätarstorlek. 

Detta då VA-huvudmannens kostnad för små respektive stora mätare skiljer 

sig avsevärt åt. 

• Införande av att byggvatten alltid ska mätas och brukningsavgift      

erläggas. 

• Införande av en avgift för felaktigt användande av LTA-pump 

(lätt tryck avlopp) som kräver reparation av VA-huvudmannen. 

• Införande av en avgift för olovligt öppnande av servisventil. 

Detta då det förekommer inkoppling på det allmänna ledningsnätet utan 

tillstånd, vilket kan äventyra säkerheten liksom att det allmänna 

ledningsnätet nyttjas utan att ersättning har erlagts.  

 

Beslutsunderlag 

VA-taxa 2019.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 29 Dnr 2019/00074  

Revidering ABVA 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

reviderade allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). 

2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

ABVA, antagen 2008-12-15.   

 

Sammanfattning  

I den reviderade ABVA har texten uppdaterats för att följa Svenskt Vattens 

basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade 

förklaringar och inaktuell information som finns i andra dokument har tagits 

bort.   

Beslutsunderlag 

ABVA – Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 30 Dnr 2019/00072  

Antagande av VA-plan och VA-policy 

Tekniska nämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-policy för Håbo kommun 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-plan för Håbo kommun  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen uppdrog 20 november 2017 åt kommunstyrelsens 

förvaltning att ta fram en VA-plan för att tydliggöra kommunens långsiktiga 

arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. 

Processen och de framtagna dokumenten baseras på den vägledning som 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tillsammans med SKL 

och andra aktörer inom området har tagit fram.  

VA-planen har tagits fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. 

Workshops med politiker från tekniska utskottet, kommunstyrelsen och 

bygg- och miljönämnden har genomförts. 

Framtagandet har omfattat flera steg varvid tre dokument har tagits fram – 

en VA-översikt (ett planeringsunderlag), en VA-policy och en VA-plan. 

VA-policyn utgör utgångspunkt för de åtgärder som identifierats i VA-

planen. VA-planen är en långsiktig plan för hur VA-försörjningen inom 

kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla framtida krav, förändringar 

och bebyggelseutveckling. 

VA-planen ska revideras varje mandatperiod.   

Beslutsunderlag 

VA-policy för Håbo kommun 

VA-plan för Håbo kommun 

Bilaga 1 VA-utbyggnadsplan 

Bilaga 1A 

Bilaga 1B   

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 31 Dnr 2019/00079  

Tekniska nämndens representation i kommunala 
pensionärsrådet  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden väljer 

Lisbeth Bolin (C) som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet.  

2. Tekniska nämnden väljer Lars-Göran Bromander (S) som ersättare i 

kommunala pensionärsrådet.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-11 § 37 att utöka nämndernas 

representation i kommunala pensionärsrådet. Tekniska nämnden ska välja 

en ledamot och en ersättare till rådet.  

 

Rådet sammanträder: 

 

Tisdag 12 mars kl. 09 

Tisdag 14 maj kl. 09 

Tisdag 27 augusti kl. 09 

Tisdag 1 oktober kl. 09 

Tisdag 3 december kl. 09  

Beslutsunderlag 

KS 2019-02-11 § 37   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Rådet 

Valda 

Kommunstyrelsens kansli, författningssamling 

Löneenheten 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 32 Dnr 2019/00080  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska 
nämnden  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-01-01 - 2019-02-18.   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-01-01-2019-02-18.   

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt bilaga    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 33 Dnr 2019/00018  

Informationspunkt Kraftleden  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen 

Sammanfattning  

Ulla Lindroth Andersson informerade om de trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

för Kraftleden som är på gång. Av projektets sex etapper kommer beslut på 

nästa sammanträde att tas för de två första etapperna.  

Beslutsunderlag 

Kraftleden Powerpoint 

 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 34 Dnr 321  

Informationspunkt, förvaltningen informerar  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen 

Sammanfattning  

Eva Anderling informerade om : 

- Uppdrag från KS att lokalisera nytt vatten och avlopp vid Skokloster 

(förstudie) 

- Hjälp från kommunikation att kommunicera frågor rörande 

avfallshanteringen 

- Flera fastighetsärenden till nästa sammanträde 

- Mindre VA-ärenden på gång 

 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 35 Dnr 322  

Övriga frågor 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

- Ulla Lindroth Andersson informerade om kommande upprustning av 

pendeltågsstationen. Hissbyten, renovering av trappan m m. 

- Kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag till tekniska nämnden att 

underteckna nyttjanderättsavtal avseende lokal i Bålsta centrum, Håbo 

Eneby 1:416 lokal nr: R109.  

 

 
 

 


