
HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

Tid och plats 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 
sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAG/BEVJS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Kl 19.00 på Räddningsstationen, Björnängsvägen, Bålsta 

Sven-Eric Svensson (misam) ordförande 
Sven-Ake Eriksson (s) 
Ni/s-Ake Mårheden (m) 
Ulla Kjellen (s)- ej§ 8 
Solveig Kalliomäki (s) 
Jan Barrefors (s) 
Christian Ghaemi (mp) 
Mali Lellep (m) 
Kjell W assho/m (kd) 

Kurt Hedman (s), närvarande till§ 20, tjänstgörande ersättare§ 8 
Thomas Lindström (s)- ej§ 8 
Ann-Christine Gudmundsson (m) 
Ralph Abrahamsson (m) 

Bo-Göran Svensson, förvaltningschef 
Örjan Bergman, stf räddningschef 
Kim Hulten, chef bygg. och miljöavdelningen 
Arne Andersson, gatuchef 
Fredrik Nestor, exploateringsingenjör 
Britt-Marie Danielsson, ekonom 
Louise Lightow/er, nämndens sekreterare 

Nils-Ake Mårheden (m) 

Måndagen den 20 februari 2006, kl. 8 00 

§§ 1-21 

tru· · ··~ ~-· ''"/" .---~ }~~;~~L~!o_ ~~ . }!Jf.V:> /L . 
~::1.;==~-::'::::::-: ........ ::-:: .. ::~ ............... . 

ven-Eric ~ensson (misam) 

. --~~. rJUfi}tz'dJ~~ 
Ni/s-Ake Mårheden (m) 

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2006-02-14 

Datum för 
2006-02-20 anslags nedtagande 2006-03-14 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

Innehållsförteckning 

§ 1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

§8 

§9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

§17 

§18 

§ 19 

§ 20 

§ 21 

Upprop 

Val av justerare 

Upphandling tillbyggnad av Gröna Dalenskolan-tilldelningsbeslut (omedelbar justering) 

Fastställelse av föredragningslista 

Redovisning av delegeringsärenden 

Redovisning av anmälningsärenden 

Bokslut och årsredovisning 2005 

Budget 2006-2008, drift 

Attestreglemente för 2006 

Detaljplan för del av Skok/oster 2:80- planuppdrag 

Detaljplan för Torresta 1:4- planuppdrag 

Vägnamn- Skokloster 2:512 

Vägnamn för området Viby äng 

Rondellnamn -· Ny rondell vid Arasvägen - Kalmarleden 

Ändring av vägnamn -· Båtsbackvägen och Hagvikvägen 

överenskommelse om förlängning av renhållningsentreprenad, tillägg 

Trafiksäkerhetspolicy för Håbo kommun 

Taxa för Bålsta simhall 

Verksamhetsplan för räddningstänsten 2006 

Medborgarförslag - Besparing genom optimerad användning och service av 
gatubelysning och övrig offentlig belysning i Håbo kommun, förslagsställare Lennart 
Niss och Slaffan Wohrne 

Skrive/se -Ansökan om stöd för förbättrad väg och ny bussförbindelse, 
Nordens folkhögskola, Biskops-Arnö 

Reservanordningar för kommunalteknisk försörjning- förändrad inriktning 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

Tid och plats 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 
sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Kl. 19 00 på Räddningsstationen, Björnängsvägen i Bålsta 

Sven-Eric Svensson (misam) ordförande 
Sven-Åke Eriksson (s) 
Nils-Åke Mårheden (m) 
Ulla Kjellen (s) 
Solveig Kalliomäki (s) 
Jan Barrefors (s) 
Christian Ghaemi (mp) 
Mali Lellep (m) 
Ann-Christine Gudmundsson (m) 

Kurt Hedman (s) 
Thomas Lindström (s) 
Ralph Abrahamsson {m) 

Bo-Göran Svensson, förvaltningschef 
Örjan Bergman, stf räddningschef 
Kim Hulten, chef bygg- och miljöavdelningen 
Arne Andersson, gatuchef 
Fredrik Nestor, exploateringsingenjör 
Britt-Marie Danielsson, ekonom 
Louise Lightowler, nämndens sekreterare 

Nils-Åke Mårheden (m) 

Kl. 19.00 på Räddningsstationen, Björnängsvägen i Bålsta. 

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2006-02-14 

Datum för 
2006-02-14 anslags nedtagande 

Kommunb,uset Håbo kommun l 
'c:., 'L.(·;; r - ! n' 7;1 r 1/ :_,v t, c- cc ' Lt'dA, · v v L.-."" '"'" "" . k.-. .. """' '' " '" ..... . 

Louise Lightowler \_j 

2006-03-08 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 1 Dn r MTN 2005/190 - 291 

Upphandling tillbyggnad av Gröna Dalenskolan 
- tilldelningsbeslut 

Sammanfattning 
Upphandlingen avser tillbyggnad av Gröna Dalenskolan, för särskolans verksamhet 
Upphandlingen är en förenklad upphandling enligt LOU.. Anbudstiden gick ut 2006-01-16 
och anbuden har nu utvärderats klart Förslag till antagande redovisas i bifogade 
handlingar .. 

Beslutsunderlag 
- Anbudsförteckning, daterad 2006-01-17 
-Prövning, daterad 2006-01-18 
- Utvärdering, daterad 2006-01-27 

Beslut 
1.. Anta anbud nr .. 2 enligt utvärdering. 

2 Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal med antagen entreprenör .. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Inköp 
Fastighetsavdelningen 

, .; 
/i /l 
;.-' 

Utdragsbestyrkande H id nr 2006 250 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN§2 D nr MTN 2006/2 - 301 

Fastställelse av föredragningslista 

Sammanfattning 
Inga tillägg görs till föredragningslistan 

Beslut 
1 Föredragningslistan godkänns. 

Justerare . -· 
Ao4 r· 

/ ,j-4-l-";/t L2>--- ___ / 
l----._ 

Utdragsbestyrkande H id nr 2005 253 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN §3 Dnr MTN 2006/3- 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. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 4 
-Sammanställning av delegeringsärenden för perioden 2005-·11-25-2006-02-03 (MTN) 
-Sammanställning av delegeringsärenden för perioden 2005-11-25-2006-02-03 (MTN Au) 
- Delegationsförteckning- bostadsanpassning för perioden 2005-11-26-2006-02-03 

Beslut 
1. Redovisningen godkänns 

.Justeraf;y .:..::..._ 

/1417 ~"---
Utdragsbestyrkande H id nr 2006 255 

,______._, __ 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN §4 Dn r MTN 2006/4 - 301 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslutsunderlag 
-· Föredragningslista, daterad 2006-02-03, är·ende 5 
- Sammanställning av anmälningsärenden, daterad 2006-02-03 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns 

Justera::,e , ... .--. 

~7416 ----· .. ---~ 
Utdragsbestyrkande H id nr zoos 256 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 5 D nr MTN 2006/15 - 003 

Bokslut och årsredovisning 2005 

Sammanfattning 
Ekonomen redogör för miljö- och tekniknämndens årsredovisning 2005 .. Miljö- och 
teknikförvaltningen redovisar ett underskott på -231 tkr samtidigt som räddningstjänsten 
redovisar ett överskott på + 24 tkr. För verksamhetsåret 2005 redovisar miljö- och 
tekniknämnden ett underskott i driftbudgeten på- 207 !kr. 

VA-verket, som är taxefinansierat, redovisar ett överskott på +317 !kr. Resultatet har i 
bokslut för 2005 redovisats som en specifikation till det egna kapitalet som VA-fond, totalt 
444 tkr. 

Avfallshanteringen som är laxefinansierad redovisar ett underskott på -147 !kr som 
överförs till verksamhetsåret 2006 

Förvaltningschefen redogör för pågående investeringsprojekt som enligt förslag överförs 
från verksamhetsåret 2005 till verksamhetsåret 2006. För 2005 finns redovisat underskott 
på -2 638 tkr p g a etablering och iordningställande av förskolor, ombyggnad av kök i 
Futurum m.m. För att kunna genomföra och färdigställa pågående och tillkommande 
projekt erfordras ett tilläggsanslag på 2 638 tkr 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 6 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-20 
- Arsredovisning 2005 för miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Beslut 
1.. Föreslå nämnden att godkänna årsredovisningen för miljö- och teknikförvaltningen 

samt räddningstjänsten 

2. Föreslå nämnden att godkänna att pågående investeringsprojekt överförs från 
verksamhetsåret 2005 till verksamhetsåret 2006 

3 Föreslå nämnden att besluta att årsredovisningen för 2005 samt pågående 
investeringsprojekt överlämnas till ekonomiavdelningen 

4. Nämnden begär ökat anslag för investeringar med 2 638 tkr för att kunna 
genomföra och färdigställa pågående och tillkommande projekt 

Beslutsexpediering 
Ekonomen 

Justerare Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 257 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 6 Dnr MTN 2005/124- 040 

Budget 2006-2008, drift 

Sammanfattning 
Ekonomen redogör för miljö-· och teknikförvaltningens och räddningstjänstens driftbudget 
inklusive lönekostnadsökning för 2006 
Nämndens driftbudgetram för 2006 beslutades av kommunfullmäktige till 78 638 tkr. 
Kostnad för löneöversyn innebär en budgetjustering med 882, 6 tkr. Total driftbudgetram 
för miljö-· och teknikförvaltningen och räddningstjänsten är beslutad till 79 520,6 tkr 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 7 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-20 
- Budgetredovisning per verksamhet, daterad 2006-01-12 

Beslut 
1 Godkänna verksamhetsfördelning av driftbudgeten för verksamhetsåret 2006 

Beslutsexpediering 
Ekonomen 

Justerare , - -

-0'"~----\(_.- --~-----· 
/ll'f"l ---=: 

Utdragsbestyrkande H id nr 2005 258 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 7 Dnr MTN 2006/20 - 003 

Attestreglemente för 2006 

Sammanfattning 
H åbo kommun har ett attestreglemente beslutat i kommunstyrelsen 2004-02-·02 § 12 

Reglementet gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna, 
medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller 
förmedla 
Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens 
interna kontroll som också omfattar t ex en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. 
Det är varje nämnds ansvar att se till att reglementet med dess tillämpning följs. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 8 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-20 
- Sammanställning över miljö- och teknikförvaltningens attestanter, daterad 2006-01-20 
-Sammanställning över räddningsljänstens attestanter, daterad 2006-01-20 

Beslut 
1 Godkänna allestanter för miljö-· och teknikförvaltningen 

2 Godkänna allestanter för räddningstjänsten 

3. Miljö- och tekniknämndens ordförande har attesträtt för nämndens samtliga 
verksamheter inom drift och investeringsbudget 

4. Tillståndsnämndens ordförande har attesträtt för verksamheter inom 
tillståndsnämndens budgetram 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

Justerare 0 .-- :-:> ------
.• 4 .d.J.1' (.. . 

//Tt/ / 
, ?· \ ..... ·---
~ 

Utdragsbestyrkande H id nr 2oos 259 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN §8 Dnr MTN 2006/16-214 

Detaljplan för del av Skokloster 2:80 - planuppdrag 

Sammanfattning 
En ansökan om ny detaljplan för del av Skokloster 2:80 har lämnats in till förvaltningen. 
Kommunen står som ägare av marken i dagsläget Syftet med detaljplanen är att kunna 
bygga ett hus för fritidsverksamhet för barn mellan 6-12 år i kyrkans regi Sökande önskar 
högsta prioritet på uppdraget och därför tas ärendet upp i nämnden för en 
prioriteringsbedömning 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 1 O 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-18 
- Ansökan samt produktinformation för husförslag, daterad 2006-01-13 
-Flygbild som visar området 

På grund av jäv deltar inte Ulla Kjellen (s) och Thomas Lindström (s) i handläggningen av 
ärendet Kurt Hedman (s) går in som ordinarie ledamot 

Beslut 
1 Uppdra till förvaltningen att upprätta ett förslag till detaljplan på exploatörens 

bekostnad 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande H id nr 2000 260 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 9 Dnr MTN 2005/175- 214 

Detaljplan för Torresta 1:4- planuppdrag 

Sammanfattning 
För området gäller detaljplan för Torresta K8, laga kraft 1963-02-08 Ansökan är inlämnad av 
Torresta Tomtägareförening via dess ordförande Helge Jansson 2005-10-13. Ansökan avser 
önskemål om modernisering av byggrättarna och andelen mark belagd med byggförbud på 
bostadsfastigheterna i området samt tillskapandet av några enstaka nya tomter för 
bostadsändamål Torresta 1:4 ingår i Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002 
förändringsområde B1 O. l fördjupad översiktsplan förutsätts att en utbyggnad av Talltorp och 
Torresta samordnas, samt att programutredning med miljökonsekvensbeskrivning bör göras 
för området 

Vidare att detaljplaneläggning och genomförande förutsätter att ett exploateringsavtal 
upprättas med de ingående fastigheterna, samt att en arkeologisk utredning bör ligga till grund 
för planeringen. 

l tjänsteskrivelse (2005-11-09) från Miljö- och teknikförvaltningens exploateringssida framhålls 
att ett permanentande av ett område av den storlek planfrågan berör·, ofta innebär 
kommunaltekniska problem och frågor liknande de som måste lösas vid nyexploatering. Dessa 
frågor menar man ej hanteras i enbart en detaljplane process, speciellt som den befintliga 
bebyggelsen i det aktuella området ger en komplex sakägarbild samt komplicerar de tekniska 
lösningarna vilket gör att projekt av denna typ blir dyra. Vidare att en planläggning av 
föreliggande område med största sannolikhet innebär att huvudmannaskapet för de allmänna 
platserna i området övergår från enskilt till kommunalt 

Planenheten ställer sig positiv till en modernisering av gällande detaljplan, dock ej att utreda 
Torresta 1:4 frikopplat från det större grepp som Fördjupad översiktsplan rekommenderar 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 11 
- Ansökan, daterad 2005-1 0-12 
- Tjänsteskrivelse från exp/oateringsingenjör, daterad 2005-11-09 
- Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002 
-·Karta över Torresta1 :4 

Beslut 
1. Avslå ansökan om ny detaljplan för enbart Torresta 1:4. 

2 Uppdra till förvaltningen att undersöka förutsättningarna för att inleda ett sådant 
övergripande programarbete för Torresta -· Talltorp som anges i Fördjupad översiktsplan 
för Bålsta tätort 2002 

Beslutsexpediering 
Sökande 
Bygg- och miljöavdelningen 
Exploateringsenheten 

Justerar~ 

/Ji/n 
Utdragsbestyrkande H id nr 2006 263 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 10 Dnr MTN 2005/184 - 876 

Vägnamn- Skokloster 2:512 

Sammanfattning 
Ny byggnation skall påbörjas på Skokloster 2:512 Vägnamn saknas för området. 
Namngruppen föreslår vägnamnet Kantorsväg en. (Intilliggande vägnamn är Munkvägen, 
Nunnavägen, Koralvägen mm) 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-06, ärende 12 
- Namngruppens minnesanteckningar 2005-·11-08 
- Kartutdrag, daterat 2005-11-14 

Beslut 
1. Namnge vägen inom det nya området på Skokloster 2:512, Kantorsvägen 

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

Justerare 

Ai;;; 
Utdragsbestyrkande H id nr 2006 265 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 11 D nr MTN 2005/204 - 876 

Vägnamn för området Vi by äng 

Sammanfattning 
Enligt planprogrammet för Kalmarnäs sker utbyggnaden av området i flera etapper 
Ett detaljplaneförslag för första etappen, bostadsområde G och H med tillfartsväg håller 
på att tas fram. Områdets namn för alla etapper är Viby Äng enligt beslut i miljö-· och 
tekniknämnden 2005-05-10, § 41 
Namngruppen föreslår att vägarna inom området får namn från olika ängsblommor. 
För tillfartsvägen till området från Kalmarleden föreslår namngruppen namnet Vi by äng 
För område G föreslås vägnamnet Vallmovägen och för område H föreslås vägnamnet 
Blåklintsvägen 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 13 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-12-21 
-Minnesanteckningar samt karta från namngruppens möte 2005-12--19 

Beslut 
1 Godkänna namnet Vi by äng för tillfartsvägen till området enligt ovan. 

2. Godkänna vägnamnet Vallmovägen för område G 

3. Godkänna vägnamnet Blåklintsvägen för område H. 

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

Justerare 
/1-'p, _, 

/>/-(,~1 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2005 266 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 12 Dn r MTN 2005/183 - 876 

Rondellnamn ·· Ny rondell vid Arasvägen .. Kalmarleden 

Sammanfattning 
En ny rondell byggs i korsningen Amsvägen - Karlmarleden. Namngruppen föreslår att 
den nya rondellen ska få namnet Aransborgsrondellen 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 14 
-·Tjänsteskrivelse, daterad 2005-11-14 
- Namngruppens minnesanteckningar 2005-11-08 
- Kartutdrag, daterat 2005-1 H4 

Beslut 
1 Namnge den nya rondellen Arensborgsrondellen 

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

Justerare 

ft/11 
Utdragsbestyrkande H id nr zoos 267 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL L 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 13 Dnr MTN 2005/185 - 876 

Ändring av vägnamn - Båtsbackvägen och Hagvikvägen 

Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit till förvaltningen från Båtsbackens tomtägareförening 
angående ändring av Båtsbackvägen till Båtsbacksvägen och Hagvikvägen till 
Hagviksvägen Beslut om vägnamnen togs i Byggnadsnämnden 1974-09-04, § 550. 
Vägnamnskyltar sattes upp med felaktig text Nu har nya skyltar satts upp med de 
korrekta namnen, varefter tomtägareföreningen reagerat och vill ha en ändring av 
vägnamnen enligt ovan förslag. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 15 
- Namngruppens minnesanteckningar 2005-11-08 
- Skrivelse från Båtsbackens Tomtägareförening ink!. namnpåskrifter, daterad 2005-09-29 
- Kartutdrag, daterat 2005-11-14 

Beslut 
1. Ändra vägnamnet Båtsbackvägen till Båtsbacksvägen. 

2 Ändra vägnamnet Hagvikvägen till Hagviksvägen. 

Beslutsexpediering 
Båtsbackens Tomtägareförening ek förening, Carl Westman, Hagviksvägen 10, 746 91 Bålsta 
Bålsta postkontor 
Närpolisen i Håbo 
Vårdcentralen 
Lokala skattekontoret 
Eon 
Telia Skanova NWI 
Polismyndigheten i Uppsi)la län 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Gatuavdelningen 
VA-avdelningen 
Namngruppen 

Justerare --~-
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HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 14 D nr MTN 2004/96 - 450 

Överenskommelse om förlängning av renhållningsentreprenad, tillägg 

Sammanfattning 
2005-11-22 och 2005-12-02 tecknade Håbo kommun och Ragn-Sells överenskommelse 
om förlängning av befintlig renhållningsentreprenad. Förlängningen avser perioden 2005-
12-01--2007-03-31 
För att förbättra för·utsättningarna för· nästa upphandling föreslås att gällande avtal med 
Ragn-Sells AB förlängs ytterligare en tid, t o m 2007-10-12, med villkor som framgår av 
upprättad tilläggsöverenskommelse 

För att hinna med arbetet med revideringen av Avfallsplanen och Renhållningsordningen 
samt utvecklingen av ny Atervinningscentral innan upphandling av ny 
renhällningsentreprenad är det lämpligt att förlänga den gällande överenskommelsen. 
Arbetet med Avfallsplan och Renhållningsordning beräknas färdigställas för utställning 
under första halvåret 2006 .. Upphandlingen av ny renhällningsentreprenad kan därmed 
påbörjas under andra halvåret 2006 

Det föreslagna tillägget av avtalstiden blir således 2005-·12-01-·-2007-10-12 vilket ryms 
inom den förlängningstid det nuvarande avtalet medger (maximalt 2 år). Datumet 2007-
10-12 är det datum då fritidshusperioden upphör, vilket är en naturlig brytpunkt för den 
gällande renhällningsentreprenaden 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 16 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-10 
- Förslag till överenskommelse om förlängning av avtal avseende 

renhällningsentreprenad i Håbo kommun, tillägg .. 

Beslut 
1. Godkänna bifogad "Överenskommelse om förlängning av avtal avseende 

ren hållningsentreprenad i Håbo kommun, tillägg" 

Beslutsexpediering 
Miljöteknik 

Justerare 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr~desdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 15 Dnr MTN 2006/1 O - 512 

Trafiksäkerhetspolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket har i sin 
publikation "Bra arbetsmiljö på väg" tagit fram exempel på hur en trafiksäkerhetspolicy 
kan se ut Trafiksäkerhetsfrågorna ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Många anställda inom kommunen har gator och vägar som sin arbetsplats tex hemtjänst 
och hemsjukvårdspersonal, gatu- och fastighetsperson al. Att köra bil i jobbet är en 
arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren bär ansvaret för· att minimera riskerna för ohälsa och 
olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den 
anställde kör med företagets eller organisationens fordon, om tjänsteresorna sker med 
egen bil eller om cykel används 

När en trafiksäkerhetspolicy antagits är det arbetsgivarens ansvar att se till att alla 
anställda känner till policyn och vad syftet med den är.. Den som har tagit del av policyn har 
i sin tur ansvar att följa den i det dagliga arbetet NTF Uppsala län och Vägverket Region 
Mälardalen kommer den 25/1 2006 att bjuda in till en lokal samling för ökad trafiksäkerhet i 
Hå bo kommun, inbjudan gäller bia. entreprenörer och föreningar som vill börja eller 
utveckla sitt trafiksäkerhetsarbete 

Miljö och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till trafiksäkerhetspolicy för H åbo 
kommun med Arbetsmiljöverkets förslag som maiL Följande revideringar görs: 

l texten om alkalås i bilarna från 2008 undantas räddningstjänsten 
Regelbunden kontroll av körkortsbehörighet läggs tilL 
Förtydligande om att krockkuddar ska finnas på främre passagerarplats 
Ta bort texten "triangel märkt" från stycket om medicin 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-03, ärende 17 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-18 
- Trafiksäkerhetspolicy för Håbo kommun, daterad 2006-01-09, rev 2006-02-06, 

rev. 2006-02-16 

Beslut 
1 . Föreslå kommunfullmäktige att anta Trafiksäkerhetspolicyn för H åbo kommun enligt 

förslag, daterat 2006-01-09, rev. 2006-02-09, rev. 2006-02-16. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö och tekniknämnden att ansvara för 
årliga revideringar av Trafiksäkerhetspolicyn 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 16 D nr MTN 2006/11 - 206 

Taxa för Bålsta simhall 

Sammanfattning 
Taxan för besökare i Bålsta simhall har varit oförändrad sedan 2001-01-01. För att 
anpassa taxan med hänsyn till de kostnadsökningar som har skett för verksamheten 
föreslår förvaltningen att taxan höjs enligt förslaget. Kostnaderna för perioden 2001-2005 
har ökat från 1926 tkr till2761 !kr (43%) och intäkterna som består av bad, serverings 
och solarieintäkter har ökat från 939 tkr till1108 tkr (18%) En jämförelse av 2005 års 
priser har gjorts mellan simhallarna i H åbo, Knivsta, Bro, Enköping och Märsta (se bilaga) 
Det nya laxeförslaget innebär en höjning på ca 15 % exklusive simskolan för perioden 
2001-2005. 
Efterfrågan på företagskort har försvunnit (2005 såldes 6 stycken) eftersom många 
företag erbjuder sina anställda friskvårdspengar som de kan utnyttja för besök i simhallen 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2006-02-06, ärende 18 
- Taxeförslag, daterat 2006-01-16 
-Prisjämförelser Håbo, Knivsta, Bro, Enköping, Märsta, daterad 2006-01-16 

Beslut 
1 Föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för besök i Bålsta simhall enligt 

förslag. Den nya taxan ska gälla från 2006-05-01 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justerara .,, 
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HÅBO KOMMUN SAMI\11ANTRÄDESPROTOKOL.L 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 17 Dnr MTN 2006/19- 012 

Verksamhetsplan för räddningstjänsten 2006 

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen redovisar räddningstjänstens planering för år 2006 Stora resurser· 
a vs ätts för förebyggande åtgärder som tillsyn, utbildning, information och råd. l dessa 
aktiviteter medverkar samtlig personal inom räddningstjänsten. 
För räddningstjänstverksamheten är för tillfället fokus på utveckling av rutiner och tekniska 
resurser. Revideringen av verksamhetsplanen har skett efter diskussion och synpunkter 
från ledningsgrupp och personal 

Beslutsunderlag 
-· Föredragningslista, daterad 2006-02-06, ärende 19 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-16 
-Förslag till verksamhetsplan för räddningstjänsten 2006 

Beslut 
1 Fastställa verksamhetsplanen för räddningstjänsten 2006 enligt förslag. 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten 

Justerare 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 18 D nr MTN 2006/8 - 317 

Medborgarförslag -· Besparing genom optimerad användning och service av 
gatubelysning och övrig offentlig belysning i Håbo kommun, förslagsställare 
Lennart Niss och Staffan Wohme 

Sammanfattning 
Lennart Niss och Slaffan Wohrne har inkommit med ett medborgarförslag till H åbo 
kommunfullmäktige daterat 2005-10--13, där man föreslår att genom att optimera till och 
frånslagstiderna för gatubelysningen samt göra inspektion på tidpunkter då belysningen 
är påslagen samt optimera utbytesproceduren för trasiga lampor kan stora 
energimängder och kostnader för lampbyte sparas .. Enligt uppskattning kan Håbo 
kommun spara ungefär 
200 000 kr/år genom dessa tämligen enkla åtgärder De föreslår vidare att besparingen 
finansierar köp av läromedel till eleverna i grundskolan och material till NO och Teknik 

l H åbo kommuns avtal med belysningsentreprenören ingår brinntid på 3950 
!im/år/armatur vilket är ett riktvärde som tagits fr·am av SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) och som ett flertal kommuner använder· sig av .. Håbo kommuns gatubelysning 
tänds från 90 stycken belysningscentraler och för att optimera tändtid och brinntimmar 
krävs att en investering av nytt tändsystem byggs i belysningscentralerna till en kostnad 
av ca 2.700 tkr .. Rondering sker för närvarande 6 ggr/år. Vid ronderingar byts trasiga 
lampor ut Dessutom skulle kommunen få betala för extra ersättning om arbetet utförs på 
icke ordinarie arbetstid .. 

Håbo kommun eftersträvar att byta ut gamla kvicksilverlampor mot energisnålare och 
miljövänligare natriumlampor och därigenom minska kostnaderna. 10% av totalt ca 3000 
stycken befintliga armaturer behöver bytas ut årligen Effekten per armatur minskas från 
125 W till 70 W. Det finns även områden i kommunen där kompletteringar av belysning 
bör göras för att öka säkerheten för kommuninnevånarna. Besparingar som kan göras 
genom lägre energiförbrukning bör användas för en fortsatt upprustning av 
gatubelysningsnätet 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-06, ärende 20 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-18 
- Medborgarförslag - Besparing genom optimerad användning och service av 

gatubelysning och övrig offentlig belysning i Håbo kommun, förslagsställare Lennart 
Niss och Slaffan Wohrne, daterat 2005-10-13 

Beslut 
1 Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget och därmed anse förslaget 

besvarat. 

2. Överlämna medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justerare 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 19 Dnr MTN 2006/9-014 

Skrivelse - Ansökan om stöd för förbättrad väg och ny bussförbindelse, 
Nordens folkhögskola, Biskops-Arnö 

Sammanfattning 
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, med 36 anställda och 265 kursdeltagare inskrivna 
Jäsåret 2005/2006, har i skrivelse daterad 2005-12-05 ansökt om att komma med i Håbo 
kommuns trafikförsörjningsplan. Vägen från hållplatsen Biskop-Arnös vägskäl på 
Hjälstavägen och ner till skolan är två km, inklusive vägbanken över till ön .. Vägen är i stort 
behov av upprustning, men framförallt är det själva vägbanken som behöver förstärkas 
och breddas för att U L: s busstrafik ska godkänna säkerheten och på ett tryggt sätt kunna 
frakta passagerare ut till Biskops-Am ö 

Sveriges vägnät består av statliga vägar, kommunala gator och vägar och enskilda vägar 
Vägverket kan lämna upprustningsbidrag till enskilda vägar. Bidrag kan lämnas i mån av 
tillgång på bidragspengar och angelägenhetsgrad för det aktuella objektet Bidrag kan 
lämnas till tex. förstärkningsåtgärder och smärre ombyggnader En skriftlig 
bidragsansökan erfordras från Nordens Folkhögskola till Vägverket och normalt 
inventeras upprustningsarbetena tillsammans 

H åbo kommun som kommunal väghållare ger enligt gällande reglemente för närvarande 
inga bidrag till enskilda väghållare för upprustningsåtgärder .. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-06, ärende 21 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006--01-18 
- Ansökan om stöd för förbättrad väg och ny bussförbindel se, daterad 2005-12-05 

Beslut 
1 Föreslå kommunfullmäktige att avslå Nordens Folkhögskola Biskops-Arnös begäran 

om kommunalt bidrag för upprustning av den enskilda vägen från Hjälsta/eden och 
fram till Folkhögskolan 

Beslutsexpediering 
Kommfullmäktige 

Justerare 
o . 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 20 Dnr MTN 2006/23-014 

Reservanordningar för kommunalteknisk försörjning -förändrad inriktning 

Sammanfattning 
Krisber-edskapsmyndigheten (KBM) har beslutat att ändra inr-iktningen på det tekniska 
stödet till kommunerna .. Förändringen innebär att KBM successivt kommer att aveckla den 
statliga delfinansieringen av förstärkningsåtgärder inom kommunalteknisk försörjning 
Efter· år 2007 kommer inga medel att betalas ut för detta ändamål 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-02-06, ärende 22 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-01-17 
- Skrivelse från Krisberedskapsmyndigheten, daterad 2005-09-27 

Beslut 
1 . Uppdra till förvaltningen att söka bidrag för installation av reservkraft för· anslutning 

till kommunhuset 

2. Ansöka hos kommunstyrelsen om pengar för resterande del av kostnaden för 
installation av reservkraft för anslutning till kommunhuset 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

Justerare 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL.L. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-02-14 

MTN § 21 Dnr MTN 2006/6- 301 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om att onsdagen den 15 febr·uari sker första spadtaget för 
Rehab bassängen. Dagen efter sker det första spadtaget för äldreboendet på Da/ängen .. 

Den 14 februari var det premiärvisning av filmen "MiljöHjältarna" som är en 
informationsfilm om avfalls- och vattenfrågor för mellanstadieelever Nämnden kommer 
att få ta del av filmen vid ett senare tillfälle 

Information om utbyggnaden av VA till övergran och Kivinge har gått ut till berörda 
markägare 

Exploateringsingenjören informerar orn hur arbetet med strandparken runt Arunsborg 
fortgår .. Förvaltningen fortsätter utreda ärendet vad gäller uppläggningsplatser och 
bryggor 

Presentationsfilmen orn utbyggnadsförslaget för Frösundavik visades 

Christian Ghaemi (m p) påpekade att det är väldigt mörkt vid Fältvägen och att 
gatubelysning borde finnas. Ärendet får tas upp i budgetprocessen. 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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