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HÅBO 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 11 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2012/4 

Miljö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas 
till miljö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegerings besluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-06 
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2012-02-07 
Delegationsförteckning-bostadsanpassning för perioden 2012-01-01-
2012-02-07 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG i JU~ERARE 

}::!t l if! l 
Nr 2012.400 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

MTN 2012/31 

Information om genomförd strandskyddsinventering 

Sammanfattning 
Miljöavdelningen är ansvarig fcir strandskyddstillsynen i kommunen och har 
genomfört en omfattande inventering av kommunens strandlinjer under 
2011. 

Nämnden tar del av en redovisning av arbetet som gjorts i och med 
strandskyddsinventeringen. 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

~lft l 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2012.401 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 13 

Information om miljöveckan 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

MTN 2012/26 

Miljöstrategen informerar om miljöveckan och dess aktiviteter som kommer 
att genomföras under tiden 21 mars till och med den l april2012. 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.403 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

MTN 2011/4 

Arsredovisning 2011 - miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för år 2011 enligt anvisningar 
från kommunstyrelsen. 

Årets resultat uppgår till 88,5 mkr för miljö- och tekniknämnden exklusive 
V A- och avfallsavdelningarna, vilket är ett överskridande av budgeten med 
4,6 mkr varav snöröjning svarar för 5 mkr, uppdelat på gatuavdelningen, 4,4 
mkr och fastighetsavdelningen 0,6 mkr. Totalt svarar snöröjningskostnader 
för 9 mkr av årets resultat. Exklusive snöröjning har följande verksamheter 
gjort underskott, lokalvård (1,6 mkr), bygg (0,7 mkr) och miljöstrategiska 
(0,4 mkr). Överskott blev det för föreningslokaler (1,3 mkr) och MTF
ledning ( ofördelade medell,O mkr). 

V A-avdelningen redovisade ett överskott på 1,5 mkr och avfallsavdelningen 
likaså, ett överskott på 273 tkr. 

Miljö- och tekniknämnden exklusive V A- och avfallsavdelningarna har 
genomfört investeringar som uppgått till59,4 mkr under året och begår 
överföring av 18,5 mkr till 2012 för att slutföra pågående projekt. V A
avdelningen har genomfört investeringar som uppgått till25,9 mkr och 
begär överföring av 7,7 mkr till2012 för att slutföra pågående projekt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-09 
Årsredovisning 2011- Miljö- och tekniknämnden 
Årsredovisning 2011- VA-avdelningen 
Årsredovisning 20 Il - Avfallsavdelningen 

Beslut 

l. Förslag till årsredovisning för år 2011 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att överföra investeringsbudget uppgående 
tilll8,5 mkr för miljö- och tekniknämnden exklusive VA- och 
avfallsavdelningen och att överföra till VA-avdelningen 7,7 mkr till 
2012 för att slutföra pågående projekt. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.404 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

MTN 2012/34 

Rapportering av synpunkter i samband med årsredovisning år 
2011 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna 
tas tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§54) skarapportering 
av inkomna synpunkter, ideer och förslag och de åtgärder man genomfört 
ske två gånger om året Dels i samband med delårsbokslutet och dels i 
samband med årsbokslutet 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna · 
synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag 
frånjanuari-augusti i samband med delårsbokslutet och frånjanuari
december samtidigt med årsbokslutet/årsredovisningen. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brnkare och allmänhet reagerar på förändringar och 
beslut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för 
diskussioner inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-07 

- Synpunktsrapport för 2011, januari- december, daterad 2012-02-08 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen- för kännedom 

EXPED!ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.406 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

MTN 2012/30 

Kommunrevision avseende livsmedelskontroll i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Uppsala län utförde den 9 december 2011 en revision av 
livsmedelkontrollen i Håbo kommun. Vid revisionen konstaterades ett antal 
avvikelser. Länsstyrelsen har skriftligen uppgett att de förutsätter att Håbo 
kommun vidtar åtgärder mot avvikelserna samt att vidtagna och planerade 
åtgärder redovisas tilllänsstyrelsen senast den15mars 2012. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-02 
Redovisning av åtgärder mot avvikelserna vid länsstyrelsens revision av 
livsmedelskontrollen 
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen 

Beslut 

l. Redovisningen av åtgärder mot avvikelserna vid länsstyrelsens revision 
av livsmedelskontrollen, enligt bilaga, godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDR.A.GSBESTYRKN\NG Nr2012.407 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

MTN 2009/36 

Aterrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarförslag med önskemål om att 
anlägga hundrastgårdar inkommit. De två första inkom under 2009, ett från 
Kenneth och Marita Bengtsson och ett från Pia Hånberg. Det tredje inkom 
till KF i december 2011. 

I miljö- och tekniknämndens beslut för medborgarförslaget från Kenneth 
och Maria Bengtsson fick förvaltningen uppdraget att undersöka 
möjligheten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom kommunen. 

Det andra medborgarförslaget från Pia Hånberg har inte behandlats i miljö
och tekniknämnden utan kommunfullmäktige beslutade att direkt överlämna 
förslaget till milj ö- och tekniknämnden för att ingå i förvaltningens uppdrag 
enligt ovan. 

Det tredje medborgarförslaget behandlades i KF i december 2011. KF 
beslutade att överlämna förslaget till M1N för beredning. Ärendet har ännu 
inte behandlats i M1N. 

Förvaltningen har även mottagit önskemål via e-post och telefon. 

Vid nämndens sammanträde 2011-12-07 redovisade förvaltningen muntligt 
ett antal platser där placering av hundrastgårdar kan tänkas vara möjliga. 
Vidare redovisades kostnadskalkyler för anläggande av en hundrastgård på 
ca 1000 m2 samt driftkostnader för en sådan anläggning. En hundrastgård 
av den storleken med ett hållbart nätstängsel, bänkar, bord, hundlatriner och 
skylt beräknas kosta ca l 07 000 kr. Drift- och underhåll beräknas uppgå till 
ca 45 000 kr/år och hundrastgård. 

Hundrastgårdar fyller många viktiga funktioner. Hundarna kan få springa 
fritt utan att ägarna behöver känna sig oroliga för att de ska störa andra 
medborgare eller att de ska springa bort. En hundrastgård är dessutom en 
mötesplats för människor och fyller en viktig social funktion. Före beslut 
om placering av hundrastgård bör närboendes åsikter inhämtas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-13 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES"TYRKNING Nr2012.408 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 17 

Fortsättning från föregående sida 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

MTN 2009/36 

l. Uppförande av hundrastgårdar behandlas i samband med arbetet med 
drift- och investeringsbudget 2013. 

2. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslagen och därmed anse 
förslagen besvarade. 

3. Överlämna svar på medborgarförslagen till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.408 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 18 

Hyresavtal - kameraövervakning 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2012-02-20 

MTN 2012/32 

Gröna Dalen skolan är idag övervakad utvändigt med kameror. Kamerorna 
har hyrts in och inom kort löper hyresavtalet ut. På grund av det utsatta läget 
for skadegörelse ser förvaltningen ett behov av att fortsätta använda 
kameror. 

Förslag till nytt avtal är framtaget med en hyresperiod på 60 månader till en 
kostnad av 3 3 7 6 kr/månad. I det nya avtalet ingår även uppgradering av 
installationerna for kameraövervakning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-03 

Beslut 

l. Ärendet återremitteras for att utredas vidare. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikforvallningen 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBES1YRKN!NG Nr 2012.409 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

MTN 2010/47 

strategi för energieffektivisering med handlingsplan -fel 
beslutsinstans 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen har arbetat fram en strategi för 
energi effektivisering. Strategin har godkänts i miljö- och tekniknämnden 
och överlämnats till kommunstyrelsen för antagande. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet, 2011-11-28, § 194 för 
kompletterande beredning och förankring. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, antagen 2003-03-03, § 4 ansvarar 
kommunstyrelsen för "energiplanering samt främjande av 
energihushållning" vilket energieffektiviseringsstrategin ingår under. 

Miljö- och tekniknämnden överlämnar därför ärendet utan vidare beredning 
till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-03 

Beslut 

l. Överlämna ärendet Strategi för energieffektivisering med handlingsplan 
till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning i enlighet med antaget 
reglemente för kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.410 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-02-20 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §20 MTN 2009/83 

Medborgarförslag om förbättrad gästbrygga etc. -fel 
beslutsinstans 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, 201 O-l 0-04, § 112, att göra ett nytt ställningstagande i frågan 
om en gästhamn och orienteringstavla i Aronsborgsviken. 

Ärendet återremitterades på felaktiga grunder till miljö- och tekniknämnden 
för att mark- och exploateringsingenjören fysiskt satt på förvaltningen. 
Uppdraget som mark- och exploateringsingenjören hade var direkt 
underställt kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens antagna reglemente, 
2003-03-03, § 4 "planering av användning av mark och vatten". 

Miljö- och tekniknämnden överlämnar därför ärendet utan vidare beredning 
till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-03 

Beslut 

l. Överlämna ärendet Medborgarförslag om förbättrad gästbrygga etc., till 
kommunstyrelsen för fortsatt handläggning i enlighet med antaget 
reglemente för kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD S\GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING tUS~~RE 

/~~If~! 
Nr2012.411 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 21 

Sammanträdesdatum - förändringar 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

MTN 2010/100 

Ordförande föreslår följande förändringar till sammanträdesdatumen för 
2012: 

Nämnden den19mars förslås flyttas till den 12 mars, samma tid, för att 
kunna besluta i ärenden som behöver gå vidare till kommunstyrelsen. 

En extra nämnd föreslås den 24 april, samma tid, obs en tisdag, för att 
Miljöplanens fokusområden ska kunna beslutas i kommunfullmäktige 
innan sommaruppehållet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-13 

Beslut 

l. Godkärrna att nämnden den 19 mars flyttas till den 12 mars och att en 
extra nämnd tillkommer den 24 april, enligt förslag ovan. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2012.412 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §22 

Uppdragslista 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
2012-02-20 

MTN 2012/6 

Miljö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella 
uppdrag som förvaltningen fått. Listan gås igenom vid varje sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-07 

- Uppdragslista, daterad 2012-02-07 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikf'örvaltningen 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.413 
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