
HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅR 2008 
 
Miljö- och tekniknämnden 

 
Sammanträdesdatum 2008-01-29 
 
- Upprop 
- Val av justerare 
§ 1 Fastställelse av föredragningslista 
§ 2 Redovisning av delegeringsärenden 
§ 3 Bokslut och årsredovisning år 2007 
§ 4 Detaljplan för Norra Villavägen / Baldersvägen - antagande 
§ 5 Detaljplan för Bista 3:12, 5:27 m fl., Aronsborg konferens - antagande 
§ 6 Detaljplan för Väppeby 7:52 m fl., Dragets industriområde - utställning 
§ 7 Motion om att anvisa särskilda platser och väggar för ungdomar med graffiti intresse och 
 graffitimålning, motionär: Christian Ghaemi (mp) 
§ 8 Motion om byggandet av 100 nya förskoleplatser, motionär: Pyry Niemi (s) och Agneta 
 Hägglund (s) 
§ 9 Motion om utomhusbelysning vid förskolor och skolor, motionär: Christian Ghaemi (mp) 
§ 10 Motion om utredning och byggande av konstgräsplan, motionärer; Agneta Hägglund (s) och 
 Pyry Niemi (s) 
§ 11 Medborgarförslag om förbättringar av belysning, bollplan, asfaltering, vägar med mera i 
 Skokloster, förslagsställare: Vincent Vosinek, Skokloster 
§ 12 Medborgarförslag dels om uppförande av högstadieskola, idrottsplats och ett elljusspår i 
 Skokloster samt dels förbättring av vägen från Häggeby till Skokloster kompletterat med en 
 cykelbana, förslagsställare: Camilla Gunnar, Skokloster 
§ 13 Medborgarförslag med krav på åtgärder mot upplevda störningar från transporter från 
 Benders och Combimix fabriker, Bålsta tätort, förslagsställare Frank H Rossbach m fl, Bålsta 
§ 14 Medborgarförslag om trafikförhållandena efter västra delen av Kraftleden, Bålsta tätort, 
 förslagsställare: Frank H. Rossbach m fl, Bålsta 
§ 15 Skötselpolicy för skolor och offentliga lokaler i Håbo kommun 
§ 16 Skrivelse angående ersättningskrav - VA 
§ 17 Inventering av uppvärmningssystem i kommunens lokaler - handlingsplan 
§ 18 Förslag om införande av en procentsats för konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler i 
 samband med nyproduktioner 
§ 19 Miljöledningssystem för miljö- och teknikförvaltningen - information 
§ 20 Förslag till miljömål för Ett rikt växt- och djurliv i Uppsala län 2008-2015 
§ 21 Utbyggnad av Regnbågens förskola 
§ 22 Gång- och cykelväg längs Kraftleden 
§ 23 Återremiss av internbudgeten 
 
Sammanträdesdatum 2008-04-01 
 
- Upprop 
- Val av justerare 
§ 24 Fastställelse av föredragningslista 
§ 25 Redovisning av delegeringsärenden 
§ 26 Medborgarförslag om förbättrad gatubelysning vid övergångsställen, förslagsställare: Kjell Å 

Granander, Bålsta 
§ 27 Rehabbassängen - information 
§ 28 Detaljplan för Kivinge - antagande 
§ 29 Detaljplan för Väppeby 7:52 m fl., Dragets industriområde - antagande 
§ 30 Detaljplan för Bålsta 26:1 - antagande 
§ 31 Detaljplan, Viby äng, etapp E - antagande 
§ 32 Detaljplan för Viby Äng etapp F - antagande 
§ 33 Detaljplan för Krägga 1:11 - antagande 
§ 34 Återtagande av ansökan om införande av strandskydd för Östra Myrskären 
 
Forts. 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅR 2008 
 
Miljö- och tekniknämnden 

Fortsättning från föregående sida 
 
 
§ 35 Återtagande av ansökan om införande av strandskydd för Åsenområdet 
§ 36 Återtagande av ansökan om införande av strandskydd för Kräggaområdet, Västra 
§ 37 Återtagande av ansökan om införande av strandskydd för Brunnstaområdet, Krägga 
§ 38 Strandskyddsbeslut detaljplan för Stämsviksområdet 
§ 39 Verksamhetsberättelse VA för 2007 
§ 40 Upprättande av vattenskyddsområde för Bålsta vattentäkt - information 
§ 41 Remiss - Fråga om utökat byggnadsförbud enligt 47 § väglagen (1971:948) utefter det 

allmänna vägnätet i Uppsala län 
§ 42 Internhyressystem - information 
§ 43 Handlingsplaner för miljö- och teknikförvaltningen 
§ 44 Lokalvårdsutredning 
§ 45 Representanter Mälarens vattenvårdsförbund 
§ 46 Internbudget - konsekvensanalys 
§ 47 Motion om införande av regel i allmänna lokala ordningsföreskrifter gällande tidsbegränsningar 

för användandet av fyrverkerier mm, motionär: Thomas Lindström (s) 
§ 48 Motion om utbyggnad av kommunens reningsverk för utvinning av biogas, motionär: Christian 

Ghaemi (mp) och Mats Bergengren (mp) 
§ 49 Arrendeavtal båtklubbar 
§ 50 Gång- och cykelväg längs Kraftleden - information 
§ 51 Tillfälliga lokaler för Potentiaskolan 
§ 52 Föredragning av ärenden på nämnden 
§ 53 Vindkraftssamarbete 
§ 54 Ekonomisk redovisning 
 
 
Sammanträdesdatum 2008-05-06 
 
 Upprop 
 Val av justerare 
§ 55 Fastställelse av föredragningslista 
§ 56 Ekonomisk redovisning 
§ 57 Redovisning av delegeringsärenden 
§ 58 Energi- och klimatutredning 2007 
§ 59 Avfallstaxa 2008 
§ 60 Detaljplan för Eneby 1:61, Eneby Gård - antagande 
§ 61 Detaljplan för Broby 2:129, Broby Backar - antagande 
§ 62 Omfördelning av investeringsbudget – gång- och cykelväg 
§ 63 Kostnadsunderlag – åtgärder i Skokloster 
§ 64 Omfördelning av investeringsbudget – bullerplank vid Talltorps förskola 
§ 65 Fritidsgård på Medborgarhuset 
§ 66 Tillfälliga lokaler Potentiaskolan 
§ 67 Utökat lokalbehov för fordonsprogrammet och gymnasiesärskolan 
§ 68 Lokal för föreningsaktivitet 
§ 69 Ekillabadet 
§ 70 Utbyggnad av Skokloste 
 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅR 2008 
 
Miljö- och tekniknämnden 

Sammanträdesdatum 2008-05-15 
 
- Upprop 
- Val av justerare 
§ 71 Fastställelse av föredragningslista 
§ 72 Delårsrapport 2008 
 
 
Sammanträdesdatum 2008-06-10 
 
- Upprop 
- Val av justerare 
§ 73 Fastställelse av föredragningslista 
§ 74 Ekonomisk redovisning 
§ 75 Redovisning av delegeringsärenden 
§ 76 Detaljplan för Råby 7:1, Klosterbacken - utställning 
§ 77 Detaljplan för Viksjö 7:58, Rörsångarvägen 32, Skokloster - planuppdrag 
§ 78 Detaljplan för Bålsta 2:316, Solfältet - programuppdrag 
§ 79 Utbyggnad av Skokloster 
§ 80 Planprogram för Spånga 1:8 och 1:11 m fl, Kalmarsand - information 
§ 81 Bryggarrende Vasavik 
§ 82 Infrastrukturplan för Bålsta kommun - information 
§ 83 Vattenprovtagning i Lilla Ullfjärden 
§ 84 Medborgarförslag om att fler toaletter är ett nödvändigt behov för alla elever på 

Futurumskolan, förslagsställare; Anna Arbin, Bålsta 
§ 85 Medborgarförslag om att upprätta bullerplank mellan Travvägen och Kraftleden, 

förslagsställare; Tommy Zachariassen 
§ 86 Medborgarförslag om ny trafikreglering till och från industrierna i Västerskogsområdet, 

förslagsställare; Sören Andersson, Bålsta 
§ 87 Motion om utbildning i eco-driving, motionär: Christian Ghaemi (mp) 
§ 88 Motion om förskola vid Ullevivägen intill pendlarparkeringen, motionär; Göran Eriksson (c) 
§ 89 Riktlinjer för krav på kartunderlag, utstakning och lägeskontroll 
§ 90 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt 
§ 91 Försöket med sänkta hastigheter – information 
 
 
Sammanträdesdatum 2008-09-02 
 
- Upprop 
- Val av justerare 
§ 92 Fastställelse av föredragningslista 
§ 93 Redovisning av delegeringsärenden 
§ 94 Ekonomisk redovisning 
§ 95 Järnvägsparken 
§ 96 Stationsplan 
§ 97 Detaljplan för del av Skokloster 2:80 – avbryta planarbete 
§ 98 Detaljplan för Västerskog – programuppdrag 
§ 99 Detaljplaneprogram för båtplats vid Frösundaviken 
§ 100 Detaljplan för Råby 3:13 – programuppdrag 
§ 101 Skoklosters sjösällskap – information 
§ 102 Planprogram för Spånga 1:8 och 1:11 m fl., Kalmarsand – information 
§ 103 Förslag till mål och budget 2009 med planeringsförutsättningar perioden 2010-2011 

(ekonomiska ramar för nämnderna för drift och investeringar) 
§ 104 Remissvar Ny organisation för bildnings, kultur- och fritidsnämnden 
 
Forts. 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅR 2008 
 
Miljö- och tekniknämnden 

Fortsättning från föregående sida 
 
§ 105 Intern kontroll för miljö- och teknikförvaltningen 
§ 106 Motion om inköp av hörselslinga till kommunen, motionär: Per-Olof Thorsbeck (s) 
§ 107 Vindkraftssamarbete 
§ 108 Samverkansavtal – gemensam kundtjänst Upplands-Bro och Håbo kommun 
§ 109 Pendlarparkering 
 
 
Sammanträdesdatum 2008-09-18 
 
§ 110 Fastställelse av föredragningslista 
§ 111 Delårsbokslut 2:2008 
§ 112 Upphandling av lokalvårdsentreprenad 
 
 
Sammanträdesdatum 2008-10-21 
 
- Upprop 
- Val av justerare 
§ 113/2008 Fastställelse av föredragningslista 
§ 114/2008 Framtida insamlingssystem i Håbo 
§ 115/2008 Ekonomisk redovisning 
§ 116/2008 Rutiner för detaljplaneprocessen 
§ 117/2008 Detaljplan för Väppeby 7:19 - planuppdrag 
§ 118/2008 Detaljplan för Råby 7:1, Klosterbacken - antagande 
§ 119/2008 Konstgräsplan - yttrande 
§ 120/2008 Redovisning av delegeringsärenden 
§ 121/2008 Mål och detaljbudget för miljö- och tekniknämnden 2009 
§ 122/2008 Vägnumrering - Täljstensvägen 
§ 123/2008 Vägnamn - Bowlinghallen 
§ 124/2008 Vägnamn - Grindstugan 
§ 125/2008 Rondellnamn - Kalmarleden / Viby äng 
§ 126/2008  Ny  ABVA 2008/2009 - Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
§ 127/2008 Upprättande av vattenskyddsområde för Bålsta vattentäkt 
§ 128/2008 Ändring av laghänvisningar i VA-taxa beslutad av KF 2008-02-25 
§ 129/2008 Omfördelning av budget i samband med införande av internhyra 
§ 130/2008 Ej verkställda beslut - miljö- och tekniknämnden 
§ 131/2008 Lokalvården - information 
 
Sammanträdesdatum 2008-11-25 
 
 Upprop 
 Val av justerare 
§ 132/2008 Fastställelse av föredragningslista 
§ 133/2008 Valfrihet och konkurrens - Miljö- och tekniknämnden 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅR 2008 
 
Miljö- och tekniknämnden 

 
Sammanträdesdatum 2008-12-02 
 
 Upprop 
 Val av justerare 
§ 134/2008 Fastställelse av föredragningslista 
§ 135/2008 Redovisning av delegeringsärenden 
§ 136/2008 Ekonomisk redovisning 
§ 137/2008 Framtida insamlingssystem i Håbo 
§ 138/2008 Avfallstaxa 2008 - indexhöjning 
§ 139/2008 Ändring av hyresavtal för bowlinghallen 
§ 140/2008 Taxa för miljö- och hälsoskyddsärenden 
§ 141/2008 Reviderad planprioriteringslista för planläggning 
§ 142/2008 Detaljplaneprogram för Skokloster :27 m fl., Idealbyn - information 
§ 143/2008 Detaljplan för Bålsta 1:614, Ullevivägen, förskola - utställning 
§ 144/2008 Detaljplan för Eneby 1:122, Harvägen - antagande 
§ 145/2008 Motion om att nu är det dags att utnyttja vindkraften mera, motionär: Christian Ghaemi 

(mp) 
§ 146/2008 Motion om att kommunen vid upphandling för all verksamhet, där det är möjligt, väljer 

rättvise- och motsvarande KRAV-märkta produkter, motionär: Agneta Hägglund (s) 
§ 147/2008 Förslag till komplettering av miljö- och tekniknämndens reglemente med anledning av 

ny organisation för bildnings-, och kultur- och fritidsverksamheterna samt uppdrag om 
köp-säljmodell för kostverksamheten 

§ 148/2008 Redovisning av uppgifter och undersökning, Bålsta 1:614, ”Skörbytippen” 
§ 149/2008 Sammanträdesdagar för år 2009 
§ 150/2008 Reservkraft - kommunhuset 
§ 151/2008 Infrastrukturplan för Bålsta kommun 
§ 152/2008 Utbyggnad av förskola - Nybygget 
§ 153/2008 Val av ersättare i miljö- och tekniknämndens arbetsutskott 
§ 154/2008 Mål för miljö- och tekniknämnden 2009 - tillägg 
§ 155/2008 Attestreglemente för miljö- och tekniknämnden 2009 
§ 156/2008 Val av ledamot till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
§ 157/2008 Information om Brysselresan 
§ 158/2008 Lokalvården - information 
 


