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Samtliga beslut år 2009 – miljö- och tekniknämnden 

Sammanträdesdatum 2009-02-03 

 Upprop 

 Val av justerare 

§ 1 Redovisning av delegeringsärenden  

§ 2 Ekonomisk redovisning  

§ 3 Femklövern - En jämförelse av kommunens bygg- och miljöarbete ur ett medborgarper-
spektiv - information  

§ 4 Detaljplaneprogram för del av Viksjö 7:1, m fl- programuppdrag  

§ 5 Revisionsrapport - Finansiering av detaljplanearbete  

§ 6 Medborgarförslag om att införa strandskydd för mark vid Mälaren, förslagsställare; Varga 
Åskvigg, Skokloster  

§ 7 Planprogram för Spånga 1:8 och 1:11 m fl, Kalmarsand 

§ 8 Omfördelning av investeringsbudget - staket och belysning vid konstgräsplan  

§ 9 Motion om att utreda behoven av och möjligheter till att bygga skate- och cykelparker i 
Håbo, motionär: Lars-Göran Bromander (s) och Fredrik Anderstedt (s)  

§ 10 Medborgarförslag om kompletterande vägbelysningspunkt, Skokloster, förslagsställare: 
Olle Eklund, Skokloster  

§ 11 Medborgarförslag om breddning av väg i Skokloster, förslagsställare: Olle Eklund, Sko-
kloster  

§ 12 Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från nämnd till förvaltningschef  

§ 13 Ändring av delegationsordning för miljö- och tekniknämnden  

§ 14 Intern kontroll - rapportering  

§ 15 Remiss - Upplandsstiftelsen naturvårdspolicy  

 Forts. 
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 Forts. från föregående sida 

§ 16 Framtida insamlingssystem i Håbo - avsluta försök  

§ 17 Klimat- och energistrategi för Uppsala län år 2008  

§ 18 Omfördelning av investeringsbudget - Ekillabadet  

§ 19 Attestförteckning - kostenheten samt byggavdelningen  

§ 20 Förslag till finansiering av undersökning av "Skörbytippen", Bålsta 1:614, Bålsta tätort  

 

Sammanträdesdatum 2009-03-17 

 Upprop 

 Val av justerare 

§ 21 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 22 Årsredovisning 2008 - miljö- och tekniknämnden  

§ 23 VA-taxa för 2009  

§ 24 Detaljplanprogram för Skokloster 2:7 m fl., Skokloster sjöstad - ny programskiss  

§ 25 Detaljplaneprogram för Västerskog - ändring  

§ 26 Bryggarrende Vasavik 

§ 27 Vattenavtal båtklubbar  

§ 28 Medborgarförslag om vägbelysning efter Jättens väg, Skokloster, förslagsställare: Eivor 
och Christer Lindberg, Skokloster 

§ 29 Medborgarförslag om ny dragning av Slottsskogsleden ner till Skoklostervägen norr om 
nuvarande korsning, förslagsställare: Per Bylund, Skokloster 

§ 30 Ändring av delegationsordning för miljö- och tekniknämnden - rättelse 

§ 31 Information - besparingar 
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Sammanträdesdatum 2009-04-27 

 Upprop 

 Val av justerare 

§ 32 Besparingar och omprioriteringar för miljö- och tekniknämnden 2009 

 

Sammanträdesdatum 2009-05-05 

 Upprop 

 Val av justerare 

§ 33 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 34 Delårsuppföljning per 31 mars 2009 

§ 35 Detaljplan för Frösunda 6:10 - antagande 

§ 36 Ändring av / tilläggsbestämmelse detaljplan för Kivinge - antagande 

§ 37 Färjeförbindelse mellan Skohalvön och Knivsta 

§ 38 Återtagande av ansökan om upphävande av strandskydd för Brunnstaområdet, Krägga 

§ 39 Prioriteringslista för planläggning 

§ 40 Medborgarförslag om att upprätta bullerplank mellan Travvägen och Kraftleden, förslags-
ställare; Tommy Zachariassen 

§ 41 Mål för miljö- och tekniknämnden 2009 - korrigering 

§ 42 Medborgarförslag om införande av lämpliga åtgärder för att reducera kväve och fosforut-
släppen till Mälaren, förslagsställare: Staffan Wohrne, Bålsta 

§ 43 Medborgarförslag om införande av separat insamling och återvinning av biologiskt avfall 
från hushåll, storkök, restauranger och butiker, förslagsställare; Håkan Nihlman, Bålsta 

§ 44 Finansiering av undersökning av "Skörbytippen", Bålsta 1:614, Bålsta tätort 
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Sammanträdesdatum 2009-06-09 

Innehållsförteckning 

 Upprop 

 Val av justerare 

§ 45 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 46 Månadsuppföljning 2009 

§ 47 Prioriteringslista för planläggning - ändring 

§ 48 Detaljplanprogram för Skokloster 2:7 m fl., Skokloster sjöstad - programsamråd 

§ 49 Detaljplaneprogram för del av Bålsta 1:614, glastomten - programuppdrag 

§ 50 Detaljplaneprogram för del av Håbo Allmänning 1:4 - programuppdrag 

§ 51 Ändring av detaljplan för Viby äng etapp G och H - antagande 

§ 52 Taxa för miljö- och hälsoskyddsärenden 

§ 53 Plan- och bygglovtaxa - kostnadstäckning 

§ 54 Infrastrukturplan för Håbo kommun 

§ 55 Medborgarförslag om ny trafikreglering till och från industrierna i Västerskogsområdet, 
förslagsställare; Sören Andersson, Bålsta 

§ 56 Medborgarförslag om att anordna en hundrastgård inom Västerängsområdet, Bålsta tätort, 
förslagsställare: Kenneth och Marita Bengtsson, Bålsta 

§ 57 Intern kontroll för miljö- och tekniknämnden - granskningsområden 

§ 58 Naturvårdsplan 

§ 59 Suppleant till Ragnar Sellbergs stiftelse 

§ 60 Information om framtida fastighetsdrift 

§ 61 Elupphandling 

§ 62 Studiebesök - kommunens ledningsgrupp 
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Sammanträdesdatum 2009-09-29 

Innehållsförteckning 

 Upprop 

 Val av justerare 

§ 63 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 64 Verksamhetsidé för miljö- och teknikförvaltningen 

§ 65 Delårsbokslut 31 augusti 2009 – omedelbar justering 

§ 66 Plan- och bygglovtaxa – kostnadstäckning – omedelbar justering 

§ 67 Detaljplan för Frösundavik 1 – utställning – omedelbar justering 

§ 68 Detaljplaneprogram för del av Ekilla 1:1 - programuppdrag 

§ 69 Detaljplaneprogram för Skokloster 2:7 m fl., Skokloster sjöstad – godkännande 
- omedelbar justering 

§ 70 Prioriteringslista för planläggning – omedelbar justering 

§ 71 Identifiering och riskanalys av områden med eventuell riks för översvämningar och skred 
inom Håbo kommun 

§ 72 Arrende av mark, del av Bålsta 1:614 – tennisklubben – omedelbar justering 

§ 73 Medborgarförslag om att införa strandskydd för mark vid Mälaren, förslagsställare; Varga 
Åskvigg, Skokloster 

§ 74 Medborgarförslag om att upprätta bullerplank mellan Travvägen och Kraftleden, förslags-
ställare; Tommy Zachariassen 

§ 75 Medborgarförslag om vägbelysning utefter vägen förbi Häggeby kyrka, förslagsställare; 
Föreningen för Häggeby skol- och bygdemuseum genom Anna Blomlöf m fl. 

§ 76 Medborgarförslag om att Kanadagässen utgör en sanitär olägenhet samt förslag om ökad 
avskjutning, förslagsställare; Thorleif Lindström, Bålsta 

§ 77 Motion om upprättande av en rullande långsiktig plan för underhåll och upprustning av 
skol- och förskolegårdar, motionär; Christian Ghaemi (MP) 

§ 78 Motion om avskaffande av internhyressystemet/lokalpengen, motionär; Pyry Niemi (S) 

§ 79 Valfrihet och konkurrens - miljö- och teknikförvaltningen – omedelbar justering 

 Forts. 
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 Fortsättning från föregående sida 

§ 80 Revisionsrapport – Protokollsanalys – omedelbar justering 

§ 81 Information – tillförordnad förvaltningschef 

 

Sammanträdesdatum 2009-11-10 

Innehållsförteckning 

 Upprop 

 Val av justerare 

§ 82 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 83 Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen – omedelbar justering 

§ 84 Omfördelning av investeringsbudget - fastighetsavdelningen 

§ 85 Internbudget och mål 2010 - miljö- och tekniknämnden – omedelbar justering 

§ 86 Detaljplan för Skokloster 2:7 m fl., Skokloster Udde 1 - samråd 

§ 87 Detaljplan för Fågelsången, östra, Krägga Herrgård - samråd 

§ 88 Detaljplan för del av Krägga 1:21 och Krägga 1:219, Bruket och Smedjan - samråd 

§ 89 Sammanträdesdatum för år 2010 

 

Sammanträdesdatum 2009-12-08 

Innehållsförteckning 

 Upprop 

 Val av justerare 

§ 90 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 91 Månadsuppföljning 2009 

§ 92 Plan- och bygglovtaxa - grundbelopp 

§ 93 Detaljplan för Råby 3:18 och 3:21 - antagande 

§ 94 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 - planuppdrag 
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§ 95 Detaljplan för Ullevivägen - utställning 

§ 96 Prioriteringslista för planläggning 

§ 97 Revisionsrapport - intern kontroll 

§ 98 Intern kontroll för miljö- och tekniknämnden - rapportering 

§ 99 Vasavik - bryggarrende 

§ 100 Redovisning av rondellförslag – Skokloster sjöstad 
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