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§ 67 

Mötets öppnande 

Upprop och val av justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Efter upprop valdes Lars-Göran Bromander till justerare. 
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§ 68 

Fastställande av dagordning 

Tekniska utskottets beslut 

Punkten 4 utgår från dagordningen och tas istället som information under 
punkten 9 Informationer. Fråga från Lars-Göran tas också där. 
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§ 69 

Medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför 
kommande livsmedelsupphandling 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige bifaller medborgarfårslaget. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bam- och utbildningsnämnden att 
tillsammans med övriga berörda fårvaltrungar utarbeta fårslag till en 
kostpolicy. 

Sammanfattning 

Ett medborgarfårslag har inkommit, där det fåreslås att kommunen ska ta 
fram en kostpolicy infår kommande livsmedelsupphandling. Likaså fåreslås 
att kommunen genom sin livsmedelsupphandling ska stödja ett antal 
kvalitetskrav, exempelvis minimerad antibiotikaanvändning, närproducerad 
mat och mat utan olika tillsatser och att budgetmedel ska avsättas så att 
kvalitetsmålen uppnås. Till medborgarfårslaget bifogas dokumentet "9 skäl 
att köpa mer svensk mat till Håbo kommun" i en kort och en lång version 
samt "Skånsk handbok för livsmedelsupphandling". Förslagsställaren 
fåreslår också att kostpolicyn ska vara klar infår kommande 
livsmedelsupphandling under hösten. 

Medborgarfårslaget har beretts av kommunstyrelsens kansli i samarbete 
med kostenheten och upphandlingsenheten. Förvaltningen konstaterar 
inledningsvis vikten av att de livsmedel som köps in håller en god kvalitet. 
Med detta i åtanke är det dock viktigt att poängtera att en skarpare 
kravställning vid livsmedelsupphandlingar också påverkar kommunens 
kostnader får livsmedelsinköp. Den fårdyming, som det ofta innebär att 
ställa sådana krav som efterfrågas i medborgarfårslaget, medfår också att 
alla de fåreslagna kraven kan bli svåra att ställa på en gång. En prioritering 
måste således göras. 

Mot denna bakgrund behövs ett politiskt ställningstagande i frågan. Det är 
ett politiskt beslut att väga olika krav på maten som serveras i kommunens 
verksamheter mot varandra och mot kommunens ekonomi. Dätmed 
instämmer fårvaltningen i fårslagsställarens syn på behovet av en 
kostpolicy. Med en, av kommunfullmäktige antagen, kostpolicy skulle 
tjänstemännen få en tydligare riktning infår framtida upphandlingar. Genom 
en kostpolicy skulle också en stöne enhetlighet i hantelingen av 
livsmedelsinköp i kommunens olika fårvaltningar kunna uppnås . 

Däremot är en kostpolicy inte möjlig att arbeta fram i tid får höstens 
livsmedelsupphandling. Förvaltningen bedömer dock att de värden som 
medborgarfårslaget eftersträvar är viktiga och kommer därfår i kmmnande 
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upphandlingar, fram till dess att en kostpolicy är på plats, se över 
möjligheten att ställa upphandlingsmyndighetens baskrav får hållbarhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att kostenheten fårs över från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden i samband med 
årsskiftet 2016/2017. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen därmed 
blir den största kostverksamheten inom kommunen så är det lämpligt att de 
rar i uppdrag att ta fram en kostpolicy i samverkan med övliga berörda 
förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Skånsk handbok får livsmedelsupphandling 

- 9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, kort version 
9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, lång version 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren- får kännedom 
Kostenheten - får åtgärd 
Kommunstyrelsens kansli - får uppföljning 
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§ 70 

Lokal trafikföreskrift, förbud att parkera på vändplats 
på Jan Fridegårds väg 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrift om förbud att parkera på vändplats på Jan Fridegårds 
väg (0305 2016:00060). 

Sammanfattning 

På Jan Fridegårds väg är det idag skyltat vändplats men det saknas en lokal 
trafikföreskrift. Det är viktigt att detta är en vändplats med 
parkeringsforbud, bland annat for att sopbilen ska kunna vända runt. 
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§ 71 

Lokal trafikföreskrift, förbud mot infart på Håbovägen 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om förbud mot infart på Håbovägen (0305 2016:00057) 

Sammanfattning 

På Håbovägen är det idag infatisförbud från 
Enköpingsvägen/Stockholmsvägen, men det saknas en lokal trafikföreslaift 
för detta. 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten-för åtgärd 
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§72 

Lokal trafikföreskrift, enkelriktad trafik på Håbovägen 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kornmunstyrelsen beslutar att anta Håbo kornmuns lokala trafikföreslaift 
om enkelriktad trafik på Håbovägen (0305 2016:00058) 

Sammanfattning 

Håbovägen är redan enkelriktad, men det salmas en lokal trafikföreslaift för 
detta. 

/'-il1:i.VJ~Mf 

o 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten-för åtgärd 
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§ 73 

Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
markerade sträckor, Centrumgränd, nytt beslut 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet KS 2016-11-21, § 238, 
lokal trafikforeskrift, forbud att stanna och parkera på markerade 
sträckor, Centrumgränd. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikfOreskrift 
om forbud att stanna och parkera på markerade sträckor (spärrområde) 
längs med Centrumgränd (0305 2016-00049). 

Sammanfattning 

Parke1ingsforbudet i spärrområdet längs med Centrumgränd måste skärpas 
till med ett forbud att stanna eftersom bilar som stannat utgör ett hinder for 
andra trafikanter samt for transporter till och från lastkajen till Bålsta 
Centrum. 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten - for åtgärd 
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§ 74 

Informationer: 

Projektplan Futurum 
Tekniska chefen redogjorde får statusen på Futurum. Underlag får 
upphandling ska tas fram. l början av april beräknas tilldelningsbeslut vara 
klart. Bygghandlingar ska tas fram till juni så att ombyggnaden är klar inför 
höstterminen 2017. Kontroller görs kontinuerligt under orobyggnation får 
att hindra spridning till övriga lokaler. 

Paviljonger finns på plats, köken ska kuru1a användas under 
ombyggnationen. Löpande information kommer att ske till tekniska 
utskottet under ombyggnationen. 

Bidrag enskilda vägar 
Gatu- och parkchefen informerade om bidrag får enskilda vägar. Nuvarande 
regelverk är från 1974. Trafikverket ändrar sina beräkningsgrunder får 
statsbidrag. Förslag ska tas fram får ändring av kommunala bidrag. 

Förskola i Frösundavik 
Enligt prognosen kommer budgeten får fårskola i Frösundavik att hållas 
men med reservation får hur mycket grundarbeten som måste göras vilket 
kan fördyra. 

Snöröjning, prioritering 
Gatu- och parkchefen redogjorde får hur prioritering sker vid snöröjning. 

Grillkiosken vid stationen 
Lars-Inge Larsson svarade på Lars-Göran Bromanders fråga om grillkiosken 
vid stationen. 

Fastighetschef 
Karin Gustafsson kommer att tillsättas som chef får fastighetsenheten från 
och med l januari 2017 och tills vidare. Hon är får närvarande tillfårordnad 
chef får enheten. 

Verksamhetsplan 2017, enheterna 
Avfallsenheten 
Avfallschefen redogjorde får kommande projekt: 
-Ny avfallstaxa ska tas fram under 2017. Förslag finns om att det inte ska 
ingå veckahämtning av matavfall under sommarmånaderna. 
-En miljöstyrande taxa kräver revidering av avfallsfåreslaifter. 
- Utbyggnad av Å VC är ett flerå1igt projekt. 

Gatu- och parkenheten 
Gatu- och parkchefen redogjorde får planerade åtgärder 2017: 
-Huvudstråk får gående och cyldister med belysning, asfaltering, skyltning 
med mer. 
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- Cykelställ vid busshållplatser 
- Beläggningsunderhåll för Centrumleden och vid Futurum 
- Säkra skolvägar 
- Gång- och cykelväg på Dalvägen görs i samband med V A: s arbeten 
-Håll Svetige Rent- kampanj tillsammans med plan- och utveclding 
- plan får upprustning av lekplatser 
- upphandling av beläggning, vinterunderhåll och belysning. 

Lokalvården 
Lokalvårdschefen redogjorde får satsningar inför 2017: 
- fortsatt arbete får mindre kemikalieanvänding på lokalvården genom att 
använda partikelfritt vatten och tvättning med enzymer. Det tidigare arbetet 
har genererat mycket studiebesök utifrån, ända från Finland. 
- Ny metod får att slipa och damssuga bonade golv istället får att använda 
starka kemikalier. 
-I samarbete med kultur- och livsmiljö jobba får att nedsmutsning och 
skadegörelse ska minska på fritidslokaler. 
- Helgarbete införs får att möta behovet av lokalvård får nattöppet dagis och 
stationshuset. 
- Verksamhetsstöd får hjälp med att ta fram arbetsscheman och dylikt. 
-Förslag får regler med köp och säljsystem med miniroinivå ska tas fram. 

Fastighet 
Tf fastighetschefredogjorde får sina planer inför 2017: 
- Enheten ska bli bättre på att dokumentera 
-Samtliga felanmälningar ska göras i systemet, Landlord 
- Kunderna måste komma med tydligare önskemål 
- Energifrågor 
- Projekt: Frösundavik förskola, Västerängsskolans matsal, cykelpool, 
äldre boende. 

VA 
TelGliska chefen informerade om läget inför 2017: 
-Ny VA-chefbörjar i februari 
-VA-utredning får framtida försäljning ska tas fram av WSP, 
inriktningsbeslut planeras vara klart till sommaren 
- Kapacitet får att klara Bålsta Centrums utbyggnad ska utredas 
- Bättre vattenkvalitet i Skokloster 
- Undererhåll av verken laävs 

Kosten 
Kostchefen redogjorde får verksamheten inför 2017 
-Kosten kommer organisatoriskt att flyttas från kommunstyrelsens 
förvaltning till barn- och utbildningsfårvaltningen. 
-De ska jobba får en gemensam syn på vad som menas med kvalitet, får 
samtliga livsmedelshanterare i kommunen 
-Upphandling livsmedel påhöljas i januari 
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- Det är svårt att rekrytera då det är deltidsanställning i fårskole- och 
skolköken, kombinationstjänster kan vara lösningen 
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