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HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 
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§ 67 Fastställelse av föredragningslista 
§ 68 Redovisning av delegeringsärenden 
§ 69 Redovisning av anmälningsärenden 
§ 70 Delårsbokslut 2:2005 
§ 71 Budget 2006-2008 
§ 72 Detaljplan för Råby 4:119- antagande 
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~~/ 
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 67 Dnr MTN 2005/13-301 

Fastställelse av föredragningslista 

Sammanfattning 
Ordförande föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
-Riktlinjer för avfallshantering inom skolor och förskolor-§ 81 
- Delegation - markupplåtelse - § 82 
- Röjning av skog - § 83, Information från miljö- och teknikförvaltningen samt 

räddningstjänsten 
- Skadegörelse i skolor- § 83, Information från miljö- och teknikförvaltningen samt 

räddningstjänsten 
- Båthamnarna (uppdatering)-§ 83, Information från miljö- och teknikförvaltningen samt 

räddningstjänsten 
-Information kolonilotterna vid Gröna Dalen-§ 83, Information från miljö- och 

teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 68 Dnr MTN 2005/14-301 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av 
nämnden antagen delegationsordning. Dess beslut skall redovisas till miljö- och 
tekniknämnden.. Redovisningen innebär inte att miljö- och tekniknämnden får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten Däremot kan delegeringsrätten återkallas av miljö
och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-08-16, ärende 4 
-Sammanställning av delegeringsbeslut för perioden 2005-01-01-2005-08-16 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns 

Justerare 

~~lv~ 
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL.l. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 69 Dnr MTN 2005/15-301 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2005-08-16, ärende 5 
-Sammanställning av anmälningsärenden, daterad 2005-08-16 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns 

Justerare 

r> ) 
~ 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 70 Dn r MTN 2005/123-040 

Delårsbokslut 2:2005 

Sammanfattning 
Redogörelse för miljö- och teknikförvaltningens, räddningstjänstens och VA-verkets 
ekonomiska utfall för perioden 2005-01-01-2005-08-31 avseende drift- och 
investeringsbudget 

Miljö- och teknikförvaltningen redovisar ett prognosliserat underskott i driftbudgeten på 
-200 tkr 

Verksamheten för fastighetsdrift, underhåll bygg, lokalvård och bostadsanpassning 
redovisar ett prognosliserat underskott på- 2 000 tkr. Fuktskada vid Oktavia, 
vattenskada i Mansängens gymnastiksal, ombyggnad av kiosker vid Ekilla och 
Kalmarsand samt skadegörelse och bostadsanpassning, 

Atgärdsförslag för att balansera ramen; 
• 600 tkr täcks inom ramen för fastighetsdrift/reparationer 
• 1 200 tkr täcks genom minskat planerat underhåll, vilket innebär att 

verksamheten inte kan utföras enligt plan. 
• Underskott -200 tkr i verksamheten för bostadsanpassning ryms ej inom ram 

Inom verksamheten gatu/park, gårds- och fritidsanläggningar samt buss och spåbunden 
trafik redovisas ett prognosliserat underskott för vinterväg hållning, belysning, underhåll, 
klotter och inbrott på - 850 tkr 

Algårdsförslag för att balansera ramen; 
• 850 tkr täcks genom att underhållsbeläggning i verksamheterna kommunala och 

statskommunala vägar senareläggs 

Inom räddningstjänsten balanseras minskade intäkterför automatiska brandlarm, -100 
tkr, inom ram 

Algårdsförslagen innebär att underhåll av kommunens fastigheter samt 
underhållsbeläggning av vägar inte uppfyller kommunfullmäktiges mål. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-09-06 
- Kommentarer till avvikelse daterat 2005-09-06 
- Delårsbokslut daterat 2005-09-06 
-Sammanställning, delårsbokslut 2:2005 drift daterat 2005-09-06 
- Sammanställning, delårsbokslut, 2:2005 investering daterat 2005-09-06 

Forts. 

Justerca':,-~' 

~ 

Utdragsbestyrkande 



Forts. från föregående sida 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns 

2 Prognosliserat underskott, - 200 tkr, lämnas för närvarande utan åtgärdsförslag. 

3 Underskott genom ej budgeterade medel i investeringsbudget projekt 111 O, 
Verksamhetsförändringar inom skola/barnomsorg, för tillkommande kostnader 600 
tkr som avser utemiljö vid skogsbrynet och skogsbacken samt projekt 1118, 
Ombyggnad vind, för tillkommande kostnader 670 tkr sorn avser inköp av 
inventarier, täcks genom överskott projekt 1104, Förskola/skola Skörby. 

4 Kommunfullmäktiges mål för fastighetsunderhåll och underhållsbeläggning av 
gator och vägar uppnås ej på grund av åtgärdsförslag för att balansera ramen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justerare-'/- --·, ". -y 

~ 
Utdragsbestyrkande 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 71 Dnr MTN 2005/124-040 

Budget 2006-2008 

Sammanfattning 
Redogörelse för miljö- och teknikförvaltningens samt räddningstjänstens förslag till drift
och investeringsbudget 2006-2008. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-09-06 
-Sammanställning, driftbudget, daterad 2005-08-31 
-Äskade medel vid ytterligare resurstillskott, daterad 2005-08-31 
- Förslag till driftbudget för miljö- och tekniknämnden exkl. VA-verket, daterad 2005-08-31 
-Sammanställning, investeringsbudget, daterad 2005-08-31 

Beslut 
1 Tillstyrka förslag till verksamhetsfördelning av driftbudget 2006-2008 

2 Tagit del av förslag till investeringsbudget 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justerare~--· 

~ 
Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 72 Dnr MTN 2005/11-214 

Detaljplan för Råby 4:119- antagande 

Sammanfattning 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2005-06-14-2005-07-08 
Fastighetsägarna för Rå by 4:119 önskar minska andelen punktprickad mark (mark 
belagd med byggförbud) så att fastigheten kan utnyttjas på ett mer tidsenligt och 
lämpligt sätt samt att lättare kunna ersätta en befintlig enplanstillbyggnad på 
bostadshuset med en tvåplanstillbyggnad Föreslagen detaljplan ger även möjlighet att 
uppföra ett garage på fastigheten 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2005-08-16, ärende 8 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-07-12 
- Förslag till detaljplan för Råby 4:119, upprättat i april 2005 
- Utlåtande samt underliggande yttranden, daterat 2005-07-11 

Beslut 
1. Anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen 

Beslutsexpediering 
Sökande 
Bygg- och miljöavdelningen, Monica Kovacs, planarkitekt 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 73 Dnr MTN 2005/42 

Detaljplan för del av Övergran 1:11 -antagande 

Sammanfattning 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden fr o m 21 juni t o m 1 augusti 
2005. 
Planområdet är beläget i direkt anslutning till en bäck i svackan av Pungpinabacken, 
söder om Övergrans kyrkby alldeles vid väg 263:s västra kant. Detaljplanen syftar till att 
skapa lämpliga byggrätter för fyra en bostadshus inom del av Övergran 1:11 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2005-08-16, ärende 9 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-08-12 
- Förslag till detaljplan för del av övergran 1:11, upprättat i februari 2005, rev. i juni 2005 
- Plan beskrivning, upprättad i mars 2005, rev. i juni 2005 
- Genomförandebeskrivning, upprättad i mars 2005, rev. i juni 2005 
- Miljökonsekvens beskrivning, upprättad i mars 2005 
- Utlåtande för detaljplan samt underliggande yttranden, daterat 2005-08-12 
- Utlåtande för miljökonsekvensbeskrivning samt underliggande yttranden, daterat 2005-
08-12 
- Skisser som visar skuggning, bilaga 1 a- 2 

Beslut 
1 . Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § 

plan- och bygglagen. 

2.. Miljökonsekvensbeskrivningen överlämnas till kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljöavdelningen, planpärmen 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 74 Dnr MTN 2005/76-317 

Upphandling drift och underhåll av gatubelysning 

Sammanfattning 
Upphandling avseende drift- och underhåll av gatubelysning görs i samarbete med 
Upplands-Bro kommun Upphandlingen är en öppen upphandling och anbud får lämnas 
tom 2005-10-04. Avtalsperioden avser 4 år med option på 1 år. Nuvarande avtal gäller 
tom 2005-12-31 

För att avtal ska kunna tecknas innan nuvarande avtal tar slut bör upphandlingen 
fortlöpa enligt tidplan .. Därav bör nämnden delegera beslutanderätten till ordförande 
gällande tilldelningsbeslut om antagande av entreprenör om kostnaden ryms inom 
antagen ram. 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2005-08-17, ärende 10 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-05-18 

Beslut 
1 . Nämnden delegerar till ordförande att ta beslut gällande upphandling av drift- och 

underhåll av gatubelysning inom antagen ram. 

2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att teckna avtal med antagen entreprenör 

Beslutsexpediering 
Ordförande, Sven-Eric Svensson 
Inköp l Upphandlingssamordnare, Helene Lindewall 

Utdragsbestyrkande 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 75 Dnr MTN 2005/64-337 

staket runt skolgårdar i Hå bo kommun -svar på skrivelse 

Sammanfattning 
Miljöpartiet de gröna har i en skrivelse daterad 2005-04-25, yrkat att Hå bo kommun ser 
över säkerheten ur "de minsta barnens situation" på skolgårdarna i kommunen och 
kompletterar skolgårdarna med staket vid behov 

Miljö- och teknikförvaltningen har ett samarbete med Bildningsförvaltningen när det 
gäller prioritering av åtgärder för den yttre miljön vid skolor och förskolor beroende på 
avsatta medel i budget Därefter sker samverkan mellan den verksamhetsansvarige 
(rektor) för skolan eller förskolan som prioriterats och miljö- och teknikförvaltningen, om 
vilka åtgärder som ska utföras, tex. uppsättning av ny lekutrustning eller nytt staket 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2005-08-17, ärende 11 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-08-08 
-Utdrag ur miljö- och tekniknämndens protokoll,§ 45, daterat 2005-05-10 

Beslut 
1 Besluta att åtgärderna för den yttre miljön vid skolor och förskolor även 

fortsättningsvis sker genom samverkan mellan den verksamhetsansvarige 
(rektor) och miljö- och teknikförvaltningen. 

Beslutsexpediering 
Miljöpartiet de gröna, Marie Ghaemi 
Gatuavdelningen 

Justerare ~-- ,., 
/ .. · / 

. 
. lCLLJ 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 76 Dnr MTN 2005/28-512 

Ifrågasatt 50-gräns på slottsskogsleden i Skokloster- svar på skrivelse 

Sammanfattning 
Moderata samlingspartiet i Håbo kommun har i skrivelse daterad 2005-01-17, föreslagit 
att hastighetsgränsen på str·äckan mellan Söderskogen och slottsskogen höjs från 50 
km/tim till 70 km/tim eftersom det inte upplevs som meningsfullt av många bilförare och 
det har tyvärr fått till följd att vissa struntar i 50-gränsen och irritation och farliga 
omkörningar blir resultatet 

Håbo kommun har under många år arbetat med att förbättra trafiksäkerheten dels 
genom ombyggnadsåtgärder tex. nya gång- och cykelvägar men även genom 
anpassning av hastigheten Gränsen för tättbebyggt område i Skokloster är i anslutning 
till den södra infarten till Söderskogen. Inom tättbebyggt område rekommenderas att 
fordon inte får föras med högre hastighet än 50 km/tim.. Vägverkets statistik visar att 
antalet döda och skadade minskar i trafiken bia. beroende på kommunernas 
trafiksäkerhetsarbete med anpassning av hastigheterna. Förvaltningen har diskuterat 
frågan om en förändring av nuvarande hastighet med Söderskogens 
samfällighetsförenings styrelse, som anser att nuvarande hastighet 50 km/tim 
fortsättningsvis ska gälla. Det skapar en tryggare mi~·ö för nyttjarna av gång- och 
cykelvägen men även för bilisterna på den aktuella sträckan 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-08-23, ärende 12 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-08-08 
- Utdrag ur miljö- och tekniknämndens protokoll, § 18, daterat 2005-02-08 

Beslut 
1.. Nämnden anser att gällande hastighet på sträckan mellan Söderskogen och 

Slottsskogen även fortsättningsvis ska vara 50 km/tim 

Beslutsexpediering 
Moderata Samlingspartiet, Nils-Ake Mårheden 
Gatuavdelningen 

l ' ( ' ltJu 
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 77 Dnr MTN 2005/26-512 

Förbättrad trafiksäkerhet i Håbo kommun -svar på skrivelse 

Sammanfattning 
Håbo kommun har under många år arbetat med att förbättra trafiksäkerheten dels 
genom ombyggnadsåtgärder !ex. nya gång- och cykelvägar men även genom 
anpassning av hastigheten Förvaltningen får regelbundet samtal från boende inom 
kommunen med önskemål om åtgärder för att minska hastigheterna. En åtgärd som har 
vidtagits inom bostadsområdena är att de boende bekostar blom lådor, förvaltningen har 
utfört målning av stripes och 30 symboler på vägbanan Dessa åtgärder har gett ett bra 
resultat 

Utbyggnaden av busshållplatserna sker i samverkan mellan förvaltningen, Upplands 
lokaltrafik och Swebus. Atgärder kommer att vidtas under hösten 2005 

Hastighetsbegränsningen till 30 km/lim samt tillkomsten av övergångsstället på 
stockholmsvägen var ett samarbete mellan kommunen, närpolisen och 
trafiksäkerhetsrådet, eftersom gångtrafikanterna passerade stockholmsvägen på båda 
sidor om centrumrondellen innan övergångsstället fanns. Att personer som kommer från 
stationen och har Mansängen som målpunkt kommer att använda gångtunneln under 
stockholmsvägen är inte troligt 
Vägverkets statistik visar att antalet döda och skadade i trafiken minskar. Enligt 
Vägverket beror det bia på kommunernas trafiksäkerhetsarbete med anpassning av 
hastigheterna 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-08-23, ärende 13 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-08-08 
- Utdrag ur miljö- och tekniknämndens protokoll, § 16, daterat 2005-02-08 

Beslut 
1 Nämnden anser att arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tex anpassning av 

hastigheterna inom bostadsområdena ska fortsätta samt att övergångstället och 
30 km/lim ska bibehållas på stockholmsvägen mellan centrumrondellen och 
stationsrondellen 

2. Arbetet med busshållplatserna sker enligt förvaltningens förslag 

Beslutsexpediering 
Moderata Samlingspartiet, Nils-Ake Mårheden 
Gatuavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 78 D nr MTN 2005/27-317 

Gatubelysning i Skokloster- svar på skrivelse 

Sammanfattning 
Moderata samlingspartiet i Håbo kommun har i skrivelse daterad 2005-02-01, föreslagit 
att gatubelysningssituationen ses över i hela Skokloster, dels utbyggnad av 
gatubelysningsnätet men också ur underhållssynpunkt Man anser att alldeles för 
många belysningspunkter får stå trasiga för länge. Dessutom skriver Moderata 
samlingspartiet att när det gäller utbyggnader bör först och främst hela sträckningen av 
Dammenleden samt Koralvägen prioriteras. 

Rondering av gatubelysningen i kommunen sker 7 ggr/år då all gatubelysning i 
kommunen kontrolleras, Enstaka lampor kan vara släckta ett antal veckor Vid tex. 
skadegörelse eller annat fel då ett stort antal belysningspunkter är trasiga sker åtgärd 
inom 2 arbetsdagar .. Ibland förekommer kabelfel som kan vara svåra att lokalisera som 
innebär att det kan ta längre tid att åtgärda 
slottsskogens vägförening och söderskogens samfällighetsförening svarar för drift och 
underhåll av gatubelysningen inom respektive områden. 
Det finns idag önskemål om tillkommande belysningspunkter på kommunens väg, gång
och cykelvägnät motsvarande investeringar på ca 1. 5 mkr 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-08-23, ärende 14 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-08-08 
-Utdrag ur miljö- och tekniknämndens protokoll,§ 17, daterat 2005-02-08 

Beslut 
1 . Besluta att förvaltningen även fortsättningsvis svarar· för prioriteringen av nya 

belysningspunkter med hänsyn till avsatt medel i investeringsbudgeten och i 
samråd med skola, bussbolag och samfällighetsföreningar 

2. För att kommunen ska kunna ta över drift och underhåll av gatubelysningen 
förutsätts att belysningen håller samma standard som övrig kommunal 
gatubelysning. Kostnad för utbyggnad till kommunal standard bekostas av 
fastighetsägare/vägföreningen 

Beslutsexpediering 
Moderata Samlingspartiet, Nils-Åke Mårheden 
Gatuavdelningen 

Justet?'//) 

~ 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL.L. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 79 Dnr MTN 2004/238-170 

Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2004-12-13, § 114 att återremittera miljö- och tekniknämndens 
förslag om att "Delegera till miljö- och tekniknämnden att under innevarande 
mandatperiod göra nödvändiga ändringar och justeringar av Handlingsprogrammet för 
skydd mot olyckor- Räddningstjänsten Enköping-Håbo, daterat 2004-12-13". 

Räddningstjänsten gör bedömningen att justeringar i handlingsprogrammet skall kunna 
göras av miljö- och tekniknämnden utifrån Kommunfullmäktiges mål 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-08-17, ärende 15 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-07-19 
-Utdrag ur protokoll från KF,§ 114, daterat 2004-12-13 
- Utdrag ur propositionen samt författningskommentar 

Beslut 
1 . Föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljö- och tekniknämnden att under 

mandatperioden anta närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet skall 
tillämpas utifrån fullmäktiges övergripande mål. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten, Roland Reuterwall 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 80 Dnr MTN 2005/122-452 

Förlängning av försök med fastighetsnära insamling av returmaterial 

Sammanfattning 
För att undersöka olika alternativ till avfallshanteringen i H åbo kommun startade miljö
och teknikförvaltningen i maj 2004 försöket med fastighetsnära insamling av 
returmaterial. Ett system som ökar återvinningsgraden i enighet med kommunens 
avfallsplan samt nationellt uppsatta miljömål. 

Målsättningen är att tjänsten ska kunna erbjudas och införas i större omfattning efter 
upphandling av ny entreprenad april 2007. Fram till dess planeras att behålla 
försöksgruppen och eventuellt även utöka antalet hushåll som får tillgång till systemet 
Försöket ska enligt tidigare beslut pågå fram till och med november 2005. 

Genom telefonintervju med deltagande hushåll har försöket följts upp och utvärderats. 
Samtliga tillfrågade hushåll var positiva, tyckte att systemet har fungerat bra och ser 
fram emot att ha ett liknande system även i framtiden.. En fortsättning av försöket fram 
till och med mars 2007 är möjligt att genomföra inom ramarna för nuvarande budget för 
renhållningsverksamheten. 

Bakom försöket för fastighetsnära insamling ligger ett studiebesök i Skåne maj år 2003. 
För ytterligare information har Norra Asbos Renhållning AB, Nårab samt Helsingborgs, 
Båstads och Lunds kommuner kontaktats .. De har samtliga infört ett system med 
fastighetsnära insamling i fyrfackskärl för sortering i åtta fraktioner jämförbart med det 
system som utvärderats genom försöket Utifrån denna information har en 
sammanfattning gjorts över hur avfallshanteringens kostnader och intäkter kommer att 
förändras i samband med ett införande av fastighetsnära insamling i Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2005-08-17, ärende 16 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-07-21 
- Bilaga 1; Fastighetsnära insamling av returmaterial i Håbo kommun, 2005-05-31 
- Bilaga 2; Kalkyl för fortsatt försök, 2005-07-21 
-Bilaga 3; Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl i andra kommuner, 2005-07-21 
-Bilaga 4; Förändrad kostnadsfördelning med nytt system i Håbo kommun, 2005-07-21 

Beslut 
1. 

2 

Fastighetsnära insamling av returmaterial kommer att ingå som alternativ i det 
förfrågningsunderlag som skickas ut inför nästa upphandling av ny entreprenad i 
april 2007. Målet är att efter ny upphandling kunna erbjuda tjänsten till samtliga 
hushåll i Håbo kommun 

Försöket med fastighetsnära insamling av returmaterial förlängs till och med 
mars 2007 och utvidgas eventuellt med ytterligare hushåll. 

Beslutsexpediering 
Miljöteknik, Veronica Blees 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 81 Dn r MTN 2005/113-453 

Riktlinjer för avfallshanteringen inom skolor och förskolor 

Sammanfattning 
För att uppnå kraven på källsortering i kommunens avfallsplan och för att dra ner på 
kostnaderna för avfallshantering, har ett förslag till riktlinjer för avfallshanteringen på 
skolor och förskolor utarbetats 
Förslaget innebär att allt avfall skall sorteras och organiskt avfall komposteras eller 
omhändertas på annat lämpligt sätt 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-06-23 
- Tjänsteutlåtande, daterat 2005-06-23 

Beslut 
1 Anta föreliggande riktlinjer för avfallshanteringen vid skolor och förskolor. 

Beslutsexpediering 
Bildningsförvaltningen 
Fastighetsavdelningen, Marianne Wallgren-Kahn 

Jus~are ! 
~~VJ 

Utdragsbestyrk~nde 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 82 Dnr MTN 2005/151-311 

Delegation - markupplåtelse 

Sammanfattning 
För att i fortsättningen underlätta ärendehantering för korttidsupplåtelse på kommunal 
park- samt gatumark ställs förslag till nämnden att ge gatuchef resp 
exploateringsingenjör delegation att upplåta samt sätta avgift för korttidsupplåtelser. 

Det finns två olika typer av ärenden att ta hänsyn till: 

• Dels de ansökningar som kommer till miljö- och teknikförvaltningen om 
upplåtelse av det offentliga rummet genom Ordningslag (1993:1 617) Enligt 3 
kap .. 2 § ska polisen inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att 
ta i anspråk en plats i det offentliga rummet Vid upplåtelser av denna typ har 
kommunen rätt enligt, Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 
vissa upplåtelser av offentlig plats, mm ta ut avgift som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

• Upplåtelser där ordningslagen kan bedömas ej vara tillämpbar vilket framgår av 
Ordningslag (1993:1 617) 1 kap 2 § 

Det skulle vara skäligt för Håbo kommun att i vissa fall kunna ta ut en depositionsavgift 
för markupplåtelsen för att täcka den eventuella kostnaden för iordningställande av den 
upplåtna platsen För längre upplåtelser skall det vara möjligt att ta ut en 
upplåtelseavgift. 
Enligt detta förslag skall dock upplåtelser av det offentliga rummet endast tillåtas 
restriktivt och endast få förekomma där de kan upplevas att de kan tillföra ett mervärde 
för Håbo kommuns invånare 

Det vore lämpligt att gatuchefen har hand om de kortare upplåtelserna eftersom de 
främst påverkar drift samt underhåll för det aktuella området 
För båda delegationerna är det lämpligt att förvaltningschefen sätts som reserv. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-09-06 
-Utdrag ur "Ordningslag (1993:1617) 
-Utdrag ur "Lag (1957/259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 

offentlig plats mm. 

Beslut 
1 Ge gatuchefen delegation att upplåta kommunal park- samt gatumark i upp till sju 

dagar. 

2 Ge exploateringsingenjören delegation att upplåta kommunal park- samt gatumark 
i upp till ett år. 

3. Uppdra till förvaltningen att ta fram taxorför korttidsupplåtelse av mark. 

Forts. 

Jus~~'!: · ) 

(~ 
Utdragsbestyrkande 



Forts från föregående sida 

4 Förvaltningschefen ges delegation som reserv till både gatuchefen och 
exploateringsingenjören 

Beslutsexpediering 
Gatuchefen, Arne Andersson 
Exploateringsingenjören, Fredrik Nestor 
Förvaltningschefen, Bo-Göran Svensson 

Justerare , 

/ / 

c~ 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-09-06 

MTN § 83 D nr MTN 2005/16-301 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Sammanfattning 
Räddningschefen informerar om att länsstyrelsen kommer på tillsyn den 22 november 
för att se hur arbetet med bia. sotning och brandskyddet fungerar Ledamöter från 
Håbos miljö- och tekniknämnds arbetsutskott och representanter från motsvarande i 
Enköping kommer att medverka. 

Utbildning på defibrillator kommer att börja i september och sedan kan 
räddningstjänsten rycka ut på sjukvårdslarm Man ska även teckna avtal med Lanstinget 
för att kunna påbörja sådan utryckning .. 

Kjell Wassholm (kd) vill få information om hur röjning av skogen sker. Som det är nu 
ligger träd, sly och bråte på marken .. Tidigare fanns ett skogslag där 75% var 
subventionerat från staten men det fungerade inte. Idag finns ett avtal med 
skogssällskapet och man beslutar gemensamt hur skogen ska skötas. Tidplan för hur 
de olika skogsområdena i kommunen ska skötas i framtiden presenteras på nästa 
nämndssammanträde. l dagsläget finns inga resurser. 

Kjell Wassholm (kd) vill få information om hur arbetet med att förebygga och ta hand om 
skadegörelse av skolor går Dels arbetar man på att ta fram kameraövervakning till 
skolor där det behövs och dels är både kommunens jour och räddningstjänsten ute och 
åker på stan under fredags och lördagskvällar. Räddningstjänsten genomför dessutom 
riskinventering av alla skolor tillsammans med fastighetschefen Thorbjörn 
Kvernplassen 

Ralph Abrahamsson (m) vill få information om hur omlokaliseringen av båtklubben i 
Aransborg går Man börjar schakta och gräva för omlokaliseringen av båtklubben under 
hösten. Tidplanen för hela omlokaliseringen kommer att sättas ut under "H åbo 
informerar" i BuB. 

Ulla Kjellen (s) vill få information om kolonilotterna vid Gröna Dalen som kommer att 
flyttas pga. av byggnation av särskola. l dagsläget väntar man på att detaljplanen för 
Gröna Dalen ska vinna laga kraft. Kolonilotterna flyttas under hösten till annan mark 

Bygg- och miljöchefen visar bilder från ett studiebesök som gjorts till Danmark och 
Malmö Både tjänstemän och ledamöter från miljö- och tekniknämnden var inbjudna 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns 

Justerarer·-,_ .' 
/-; / 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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