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HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 1 Dnr MTN 2005/13-301 

Fastställelse av föredragningslista 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
-Upphandling av rondell på Kalmarleden -· § 15 

Nils-Ake Mårheden (m) föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
- Förbättrad trafiksäkerhet i Håbo kommun - § 16 
-· Gatubelysning i Skokloster - § 17 
- Ifrågasatt 50-gräns på Slottsskogsleden i Skokloster- § 18 

Mali Lellep (m) föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
- Börja arbetet med motion som inte tagits upp i kommunfullmäktige än - ärendet tas 

inte upp 

Beslut 
1. Föredragningslistan godkänns .. 

Justerare Utdragsbestyrkande 

~(J ~~~cc. 



HÅBOKOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§2 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2005-02-08 

Dnr MTN 2005/14-301 

Miljö- och tekniknämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemännen enligt en av 
nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och 
tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 4 
- Sammanställning av delegeringsbeslut för perioden 2004-11-25-2005-01-25 
- Sammanställning av delegeringsbeslut för perioden 2005-01-01-2005-01-25 
- Delegationsförteckning-bostadsanpassning för perioden 2004-11-30-2005-.oi-27 

Beslut 
1 . Redovisningen godkänns 

Justerare Utdragsbestyrkande 

LlvG 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN§3 Dnr MTN 2005/15-301 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 5 
- Sammanställning av anmälningsärenden, daterad 2005-01-26 

Beslut 
1.. Redovisningen godkänns. 

Utdragsbestyrkande 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN§4 Dnr MTN 2005/6-041 

Bokslut och årsredovisning 2004 

Sammanfattning 
Ekonomen redogör för miljö- och tekniknämndens årsredovisning 2004 .. 
Nämndens driftbudget redovisar ett överskott på +135 tkr, fördelat på miljö- och 
teknikförvaltningen med överskott + 265 !kr och räddningstjänsten med underskott-
130 !kr 

VA-verket är laxefinansierat till100 %.. Redovisat underskott inom driftbudgeten,- 808 
!kr justeras mot VA-fond, överskott från 2002, 204 !kr, och från 2003, 731 !kr. Totalt 
återstår + 127 !kr i fonden. 

För pågående investeringsprojekt i nämndens bokslut, daterad 2005-01-15, föreslås att 
överskottet+ 3 595,8 för miljö- och teknikförvaltningen samt VA-verkets överskott+ 
1 601,6 !kr, totalt 5 197.4 !kr, överförs till verksamhetsåret 2005. 

Av slutredovisade investeringsprojekt i nämndens bokslut, daterad 2005-01-21, 
återlämnas miljö- och teknikförvaltningens överskott+ 476,5 !kr samt VA-verkets 
överskott 221,1 !kr, totalt 697,6 !kr till kommunfullmäktige .. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 7 
- Arsredovisning 2004 för miljö- cich teknikförvaltningen och räddningstjänsten 

Beslut 
1 . Godkänna årsredovisningen 2004 för miljö- och teknikförvaltningen samt 

räddningstjänsten. 

2.. Godkänna att pågående investeringsprojekt överförs från verksamhetsåret 2004 
till verksamhetsåret 2005, enligt bilaga daterad 2005-01-15 .. 

3. Bokslut och årsredovisning samt pågående investeringsprojekt överlämnas till 
ekonomiavdelningen. 

Beslutsexpediering 
Ekonomen 
Ekonomiavdelningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN §5 Dnr MTN 2004/277-312 

Motion -sandning av kommunens gångbanor; motionär: Nina Lag h (m) 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har enligt kommunfullmäktige,§ 116, 2004-12-13 fått i 
uppdrag att svara på en motion som inkommit angående sandning av kommunens 
gångbanor .. Som ansvarig väghållare har kommunen skyldighet att halkbekämpa 
gångbanorna. Det skulle skapa en otrygghetskänsla bland oskyddade trafikanter om 
man lät bli att sanda del av gångbanorna. 

Förvaltningens yttrande ändras efter genomgång till justeringen av protokollet, 
2005-02-15 .. 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2005-01-14, ärende 8 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-14 
-Yttrande, rev.datum 2005-02-14 
-Motion- sandning av kommunens gångbanor, daterad 2004-12-13 

Beslut 
1.. Godkänna förvaltningens svar på motionen och därmed anse motionen 

besvarad. 

2 Överlämna motionen till kommunfullmäktige .. 

Beslutsexpediering 
Motionär: Nina Lagh (m) 
Kommunfullmäktige 
Gatuavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN §6 Dnr MTN 2004/278-310 

Motion - trafiksituationen i kommunen; motionär: Sjunne Green (båp) 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har enligt kommunfullmäktige,§ 121, 2004-12-·13 fått i 
uppdrag att svara på en motion som inkommit angående trafiksituationen i kommunen. 
Sedan slutet av 1980-talet har kommunen genomfört trafikstudier. Kommunen 
samarbetar både med polisen och medskolan för att förbättra trafiksäkerheten på 
utsatta platser.. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-14, ärende 9 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-14 
- Yttrande, daterat 2004-01-14 
- Motion- trafiksituationen i kommunen, daterad 2004-12-13 

Beslut 
1 Godkänna förvaltningens svar på motionen och därmed anse motionen 

besvarad 

2. Överlämna motionen till kommunfullmäktige .. 

Beslutsexpediering 
Motionär: Sjunne Green (båp) 
Kommunfullmäktige 
Gatuavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN§7 Dnr MTN 2004/56-214 

Prioriteringsunderlag för detaljplanehandläggning 

Sammanfattning 
Den nu framtagna modellen är kopplad till projektet H åbo frågar och den kommande 
Översiktsplanen. Detta görs genom att de viljeinriktningar som kommuninvånarna haft 
om utvecklingen av kommunen används för att prioritera detaljplaneringen .. Generellt 
sett kan sägas att detaljplaner som skapar många bostäder och/eller skapar fler 
arbetstillfällen ges en hög prioritet i planen .. Prioritetsvärdet ökar om det dessutom är 
samhällsnödvändiga funktioner som t ex skollokaler.. Även den totala arealen som 
planeras ger ett tillägg så att stora planeringsområden ges förtur framför mindre om de 
skapar motsvarande värden inom övriga bedömningsom råden.. Utöver dessa har ett 
fält för miljökonsekvensbeskrivning tillfogats. Detta för att premiera de 
detaljplaneprojekt som tidigt tar fram en MKB eller SMB (strategisk Miljö Bedömning). 

Konsekvenserna av projektet bör framgå så tidigt som möjligt för att kunna göra 
ställningstaganden om markens lämpliga användning .. Idag tas MKB fram parallellt med 
detaljplaneuppdragen och ges inte den funktion de är avsedda att ha. 
För att en detaljplans MKB skulle ge största nytta för nämndens ställningstaganden om 
ett områdes exploatering borde denna eller en enklare variant vara upprättad innan 
planuppdrag ges vilket dock ej är medtaget i modellen. 

För att tillmötesgå önskemål om att kunna genomföra mindre planer för enskilda 
ändamål inom rimlig tid föreslås att 1 0-20% av avdelningens kapacitet läggs på dessa 
planer oavsett prioriteringstaL Inbördes prioriteras dessa endast kronologiskt efter 
påskrivet detaljplaneavtal. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 10 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-17 
- Förslag till detaljplaneprioriteringsunderlag, daterad 2005-01-17 
- Protokollsutdrag MTN 2004-03-23, § 21 samt bilagd reservation 

Beslut 
1.. Prioritering av detaljplaner inom bygg- och miljöavdelningen skall tillämpas enligt 

bilagt förslag .. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöavdelningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN§8 Dnr MTN 2005/3-876 

Vägnamn - Dammen- och Bengtsbodaleden 

Sammanfattning 
Viss osäkerhet råder angående vägnamnen Dammen- och Bengtsbodaleden och dess 
sträckning .. Tanken från början var att Bengtsbodaleden skulle till gården Bengtsboda, 
men ägaren av gården vill inte ha infart alls från bostadsområdet, utan tillfartsvägen är 
norr ifrån. Namngruppen föreslår därför enbart Dammenleden i området och att 
Koralvägen ansluts till Dammenleden. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 11 

Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-03 
Utdrag ur minnesanteckningarfrån namngruppen, daterade 2004-12-20 

Beslut 
1.. Godkänna att Bengtsbodaleden byter namn till Dammenleden mellan 

anslutningarna till Slottsskogsleden, samt att Koralvägen förlängs till 
Dammen leden. 

Beslutsexpediering 
Bålsta postkontor 
Lokala skattekontoret 
Vårdcentralen 
Polismyndigheten i Uppsala lan 
Graninge Nät AB 
Telia Skanova NWI 
Narpolisen i Håbo 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Gatuavdelningen 
VA-avdelningen 
Namngruppen 

Justerare Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§9 

Vägnamn - Enbacksvägen m fl. 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2005-02-08 

Dnr MTN 2005/4-876 

Nya tomter föreslås i den reviderade detaljplanen för Krägga västra. För de nya 
tomterna i norr föreslås Enbacksvägen. 
Infartsvägen till affärs- och skoltomten föreslås bli Åkervägen 
Vägen till badplatsen samt de nya tomterna och infart till den gamla strandtomten 
(Krägga 1: 13) föreslås bli Krägga Strandväg .. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, daterad 2005-01-26 
Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-03 
Utdrag ur minnesanteckningar från namngruppen, daterade 2004-12-20 

Beslut 
1 . Godkänna vägnamnen Enbacksvägen, Åkervägen samt Krägga Strandväg i 

Krägga västra. 

Beslutsexpediering 
Bålsta postkontor 
Lokala skattekontoret 
Vårdcentralen 
Polismyndigheten i Uppsala län 
Graninge Nät AB 
Telia Skanova NWI 
Närpolisen i Håbo 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Gatuavdelningen 
VA-avdelningen 
Namngruppen 

Justerare Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 10 Dn r MTN 2005/5-876 

Vägnamn - Kräggavägen 3·-5 

Sammanfattning 
En överklagan från Christer Franek har inkommit 2004-11-29 ang .. de nya 
belägenhetsadresserna Kräggavägen 3 -5 med populärnamn Gammel Bålsta gård och 
Enköpingsvägen 30 med populärnamnet Yttergans Prästgård. 
Namngruppen föreslår ingen ändring av adressen, med motiveringen att man följer 
policyn att enstaka fastigheter med anslutning till större väg ej kan få eget väg namn. 
Det gäller bara att sätta upp en vägskylt vid den stora vägen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 13 

Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-03 
Utdrag ur minnesanteckningar från namngruppen, daterade 2004-12-20 

Beslut 
1. Ingen förändring av redan beslutat väg namn .. 

Beslutsexpediering 
Bålsta postkontor 
Lokala skattekontoret 
Vårdcentralen 
Polismyndigheten i Uppsala län 
Graninge Nät AB 
Telia Skanova NWI 
Närpolisen i Håbo 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Gatuavdelningen 
VA-avdelningen 
Namngruppen 

Jus[LL 
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 11 Dnr MTN 2003/66-214 

Detaljplan för Bålsta 2:37 m fL 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Bålsta 2:37 m fl., har varit utsänt för samråd t o m den 
1 O januari 2005. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 14 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-13 
- Planbeskrivning, upprättad i december 2004 
- Genomförandebeskrivning, upprättad i december 2004 
- Samrådsredogörelse samt underliggande yttranden, daterad 2005-01-18 

Beslut 
1.. Anta detaljplanen för Bålsta 2:37 m fl., enligt 5 kap 29 §plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Sökande 
Bygg- och miljöavdelningen 

Justerare 

lLtL 
Utdragsbestyrkande 

\ 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 12 Dnr MTN 2005/7-290 

Bildande av bostadsrättsförening - äldreboende Dalängen 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2004-11-22, § 97 får miljö- och tekniknämnden i 
uppdrag att, inom angiven kostnadsram, träffa avtal om bildande av 
bostadsrättsförening samt att avtala om utbyggnad av den första etappen äldreboende 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 15 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-11 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterad 2004-11-22 

Beslut 
1.. Uppdra till förvaltningen att enligt beslut i kommunfullmäktige 2004-11-22, § 97, 

inom angiven kostnadsram träffa avtal om bildande av bostadsrättsförening samt 
att avtala om utbyggnad av den första etappen äldreboende 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 13 Dnr MTN 2005/8-290 

Iordningställande av kontorsrum, kommunhuset 

Sammanfattning 
På grund av utrymmesbrist vill miljö- och teknikförvaltningen iordningställa kontorsrum 
på vinden i kommunhuset Det skulle ge ca 1 O kontorsplatser och vara med 
ekonomiskt fördelaktigt än att hyra externa lokaler. Kostnad för iordningställande! 
beräknas till ca 1,2 mkr och skulle ske under 2005 med befintliga medel Att hyra 
externa lokaler skulle enligt beräkningar kosta ca 250 000-300 000 kronor f år. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-01-26, ärende 16 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-01-11 
- Kartskiss 

Beslut 
1.. Uppdra till miljö- och teknikförvaltningen att iordningställa kontorsrum på vinden i 

kommunhuset 

2.. Hemställa om finansiering hos kommunstyrelsen .. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och teknikförvaltningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 

~JJv~ot 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 14 Dnr MTN 2005f16-301 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Sammanfattning 
- Räddningschefen berättar om hur räddningstjänsten arbetat under flodvågs-· 

katastrofen i Sydost Asien .. Jourtelefonen för anhöriga och oroliga har till för ett par 
dagar sedan varit tillgänglig .. Man har också haft träffar med de drabbade i ett 
samarbete mellan den lokala stödgruppen och kyrkan. Jourgruppen har träffats 
dagligen och man har kontinuerligt tagit fram listor över saknade f drabbade. 
Sammanfattningsvis tycker räddningschefen att alla har ställt upp och det har 
fungerat bra. 

- Förvaltningschefen informerar om att man nu håller på med en förstudie inför 
projektering av särskolan vid Gröna Dalen .. Man vill få reda på hur personal och barn 
vill ha det För att kunna genomföra byggandet av särskolans lokaler krävs en 
planändring .. Ett förslag kommer att tas upp i miljö- och tekniknämnden. Ett 
lokalprogram håller på att sättas ihop tillsammans med personalen. 

- En grundundersökning genomförs för den allvädersbana som planeras att anläggas 
under året En geoteknisk rapport kommer i slutet av februari .. 

- Fortsatt genomgång mellan förvaltningen och Håbo Båtsällskap om kommunens 
förslag till utbyggnad av hamnområdet 

- En byggingenjör har anställts till fastighetsavdelningen och börjar arbeta den 1 mars .. 

- En gatu- f parkingenjör har anställts på gatuavdelningen och bö~ar arbeta den 4 april. 

- En GIS ingenjör har börjat arbeta på bygg- och miljöavdelningen. 

- En projektanställd planarkitekt som är helt laxefinansierad började arbeta på bygg
och miljöavdelningen före jul. 

- Paviljonger vid Skogsbrynet samt vid Slottsskolan, för ca 30 barn vardera, kommer att 
vara klara februari f mars .. Inflyttning, anställning och invänjning ska påbörjas. 

- En fråga från Swebus angående skyltar in till Fältvägen kommer upp .. Det är svårt att 
se den lokalskylt som finns .. En större vägskylt vore önskvärt .. Gatuchefen utreder 
ärendet 

Beslut 
1. Redovisningen godkänns 

Justerare Utdragsbestyrkande 

G~ ~U>1~ 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 15 Dnr MTN 2004/267-311 

Rondell på Kalmarleden 

Sammanfattning 
För att arbetet med att upphandla tjänster gällande byggnationen av en rondell på 
Kalmarleden ska fortskrida så smidigt som möjligt bör ordförande få delegation att ta 
beslut gällande upphandlingen 

Beslut 
1. Nämnden delegerar till ordförande att ta beslut gällande upphandling av rondell 

på Kalmarleden. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

Jus(IQ_j 
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 16 Dnr MTN 2005/26-512 

Förbättrad trafiksäkerhet i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Ett förslag från Moderata Samlingspartiet i Håbo kommun har inkommit till miljö-· och 
tekniknämnden. Förslaget handlar om att förbättra trafiksäkerheten i H åbo kommun.. 

Beslutsunderlag 
- Förslag från Moderata Samlingspartiet i Håbo kommun, daterat 2005-01-17 

Beslut 
1.. Uppdra till förvaltningen att utreda ärendet 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Moderata Samlingspartiet i Håbo kommun 

Justerare 

l4;\J 
Utdragsbestyrkande 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 17 Dnr MTN 2005/27-317 

Gatubelysning i Skokloster 

Sammanfattning 
Ett förslag från Moderata Samlingspartiet i Håbo kommun har inkommit till miljö- och 
tekniknämnden .. Förslaget handlar om gatubelysningen i Skokloster.. 

Beslutsunderlag 
- Förslag från Moderata Samlingspartiet i H åbo kommun, daterat 2005-02-01 

Beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att utreda ärendet 

Beslutsexpediering 
Moderata Samlingspartiet i Håbo kommun 
Gatuavdelningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROlOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-02-08 

MTN § 18 Dnr MTN 2005/28-512 

Ifrågasatt 50-gräns på slottsskogsleden i Skokloster 

Sammanfattning 
Ett förslag från Moderata Samlingspartiet i Håbo kommun har inkommit till miljö- och 
tekniknämnden. Förslaget ifrågasätter den 50-gräns som råder på Slottskogssleden i 
Skokloster. 

Beslutsunderlag 
- Förslag från Moderata Samlingspartiet i Håbo kommun, daterat 2005-01-17 

Beslut 
1.. Uppdra till förvaltningen att utreda ärendet 

Beslutsexpediering 
Moderata Samlingspartiet 
Gatuavdelningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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