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§ 25 Bevara och skydda det moderna kulturarvet - infonnation 

§ 26 Redovisning av lösning på bortprioriterad tillsyn i miljöavdelningens tillsynsplan för år 2012 

§ 27 PwCs rapport angående kommunens underhåll och underhållsbeläggning - yttrande 

§ 28 Hyresavtal- Landstinget 

§ 29 Hyresavtal- Kameraövervakning 

§ 30 Medborgarförslag om att Kanadagässen utgör en sanitär olägenhet samt förslag om ökad av
skjutning, förslagsställare: ThorleifLindström, Bålsta 

§ 31 Motion om att ligga i framkant när det gäller matkvalitet med miljöprofil, motionärer: Frank 
Nilsson (KD) och Fred Rydberg (KD) 

§ 32 Uppdragslista 2012 

JUSTERARE EXPEDIERAD SiGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §23 

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 milj ö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-02 
Sanuuanställning av delegeringsbeslut, daterad 2012-03-02 
Delegationsförteckning - bostadsanpassning för perioden 2012-02-08~ 
2012-03-02 

Beslut 

1. Redovisningen godkärms. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.588 
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~ W HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 

Miljö- och lekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §24 MTN 2012/26 

Tillsyn av enskilda avlopp - information 

Sammanfattning 
I Håbo konumm finns ca 1800 fastigheter utanför kommunalt 
verksamhetsområde. Drygt 1000 av dessa bedöms efter genomgång i arkiv 
ha avloppsanläggningen som inte uppfYller Miljöbalkens krav på rening. 
Det kan vara anläggningar med gamla tillstånd, anläggningar utan tillstånd 
och bostäder med i bästa fall en slamavskiljare. 

Miljöavdelningen ska på uppdrag av tillståndsnämnden börja inspektera 
dessa fastigheter med start 2012. En handläggare beräknas göra minst 120 
inspektioner om året. Antalet besök är räknat till minst 4 st/vecka under 
drygt 8 månader. 

Sammanlagt beräknad nedlagd handläggningstid för varje fastighet 
uppskattas till 4 timmar. Av denna tas motsvarande 2 timmars timavgift. I 
tillsynsavgiften ingår tid för förberedelser, externa kontakter, inspektioner, 
restid, utarbetande av skrivelser m m. Faktura skickas separat. 

Anläggningarna klassas i fYra klasser: 

Bedömning Atgärdstid Uppföljning 
Ok Anläggning där tillstånd finns och där 

ingen olägenhet kunnat konstaterats. 
Ex alla delar till anläggningen är 
intakta (fördelningsbrunn, luftare, 
inspektionsbrunn odyl). Där du kan få 
fram en yta. 

Åtgärd Konstaterat direktutsläpp från 3 mån Enklare-
behövs slamavskilj are till 6 mån samtal. 

ålbäck/dike/vattendrag etc. lår 
Annars 

Slamavskiljare där man inte kunnat föreläggande/ 
konstatera att det fmns ytterligare förbud om 
anordningar som tyder på ett inget händer. 
efterföljande reningssteg 
(fördelningsbrunn, luftare, 
inspektionsbrunn etc). 

Mindre åtgärder tex montera t-rör, 
slamsugning slamavskiljare, 
slamsugning fördelningsbrunn, 
tryckspolning spridningsledning, 
trasiga lock, rensa buskage, lock till 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.589 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 24 MTN 2012/26 

spridningsledning. 

Åtgärd vid Fritidshus med låg belastning map Läggs på 
förändrad BDT. bevakning 
belastning vart 3:e år. 

Äldre personer mfl. 

Ej Anläggningar < 10 år där tillstånd 
inventerad. finns och slutinspektion utförd. Om 

anläggningen inte är slutinspekterad, 
görs en inspektion utan att avgift tas 
ut. 

Obebyggda fastigheter och byggnader 
som saknar vatten- och avlopp besöks 
inte. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-24 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.589 



rrll W HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 

MiJjö- och lekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §25 MTN 2012/26 

Bevara och skydda det moderna kulturarvet - information 

Sammanfattning 
Kommunarkitekten informerar om hur vi kan bevara och skydda det 
moderna kulturarvet i vår plan- och bygglovsprocesserna och lyfter frågan 
om varför mänskliga samhällen vill vårda sitt byggda kulturarv och vad vi 
menar med det moderna byggda kulturarvet? 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.591 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 26 MTN 2012/26 

Redovisning av lösning på bortprioriterad tillsyn i 
miljöavdelningens tillsyns plan för år 2012 

Sammanfattning 
Miljöavdelningens tillsynsplan för 2012 innehåller bortprioriterat arbete 
inom milj ö- och hälsoskyddsområdet vilket avdelningen inte hinner med på 
grund av resursbrist. Att nämnden prioriterar, omprioritera eller 
bortprioritera arbeten sker varje år i tillsynsplanen. Detta är inget unikt för 
2012. I samband med att miljö- och tekniknämnden antog tillsynsplanen den 
23 januari gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att ta fram en lösning på 
det bortprioriterade arbetet. 

Alternativa lösningar 
En ytterligare inspektörstjänst kostar ca 490 tkr om året. Om 
miljöavdelningen ska få in ytterligare 490 tkr i tillsynsavgifter behöver 
timtaxan höjas från 800 kr till ca 10 15 kr. Detta är en relativt hög timtaxa 
om man jämför med andra kommuner: 

Stockhohn 950 kr 
Göteborg 900 kr 
Malmö 855 kr 
Uppsala 1080 kr 
Enköping 823 kr 
Knivsta 820 kr 
Sala-Heby 815 kr 
Upplands-Bro 832 kr 
Sigtuna 880 kr 
Vallentuna 870 kr 

Medianlönen för inspektörerna på miljöavdelningen i Håbo kommun var 
28675 kr i november 2010. Vid samma tillfålle var medianlönen 28750 kr 
för milj ö- och hälsoskyddsinspektörer i Uppsala län. 

Miljöavdelningen förespråkar inte att höja timtaxan till 1015 kr då detta är 
en hög timtaxa i förhållande till andra jämbördiga kommuner i närområdet. 

Ett annat alternativ på lösning för det bortprioriterade operativa 
tillsynsarbetet är att rniljöavdelningen projektanställer en miljö- och 
hälsoskyddsinspektör under sex månader under 2012 som får ägna sig åt 
arbetet som har bortprioriterats. Den operativa tillsynen som har 
bortprioriterats i tillsynsplanen är tillsyn med låg risk där tillsynsbehovet 
inte är särskilt frekvent. Det innebär att om tillsyn bedrivs inom dessa 
områden under 2012 dröjer det flertalet år innan det finns ett tillsynsbehov 
inom dessa områden igen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.5~O 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 26 MTN 2012/26 

Att projektanställa en miljö- och hälsoskyddsinspektör under sex månader 
skulle kosta miljöavdelningen ca 200 tkr. Den projektanställda personen 
skulle dock dra in en del pengar genom sin tillsyn, rimligen ca 90 tkr. Det 
innebär att en projektanställning aven miljö- och hälsoskyddsinspektör 
under sex månader skulle kosta förvaltningen ca 110 tkr. Detta kommer att 
hanteras inom miljö- och tekoikoärnndens ram för 2012. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-28 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att utöka miljöavdelningens resurser under sex 
månader för det operativa tillsynsarbetet som blev bortprioriterat i 
tillsynsplanen för 2012. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekoikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.S90 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §27 MTN 2012/36 

PwCs rapport angående kommunens underhåll och 
underhållsbeläggning - yttrande 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade i december 2010-11-15, § 105, att öronmärka 3,5 mkr 
för underhållsåtgärder avseende gata och fastighet, utöver budgeterade 
anslag om 2,6 mkr avseende gatuunderhåll och 5,5 mkr avseende 
fastighetsunderhåll. Miljö- och tekniknämnden har fördelat det extra 
anslaget med 2,0 mkr till fastighets avdelningen och 1,5 mkr till 
gatuavdelningen. 

Kommunens revisioner har skrivit en rapport om hur detta riktade anslag har 
använts och miljö- och teknikförvaltningen har getts möjlighet att yttra sig 
om rapporten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-01 
Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av kommunens 
underhållsplanering, daterad 2012-02-07 
Yttrande avseende PwCs rapport angående kommunens underhåll och 
underhållsbeläggning, daterad 2012-02-21 

Beslut 

1. Godkänna förvaltningens yttrande till rapporten och överlämna yttrandet 
till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR lJTDRAGSBESTYRKNING 
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Nr2012.593 



YTTRANDE 1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-20 

Vår beteckning 
MTN nr2012414 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Anders Almroth, Tf förvaltningschef 
0171-52820 
anders.almroth@habo.se 

yttrande avseende PwCs rapport angående kommunens underhåll och 
underhålls beläggning 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2010-11-15, § 105, att öronmärka 3,5 mkr för 
underhållsåtgärder avseende gata och fastighet, utöver budgeterade anslag om 2,6 mkr avseende 
gatuunderhåll och 5,5 mkr avseende fastighetsunderhålL Miljö- och tekniknämnden har fördelat 
det extra anslaget med 2,0 mkr till fastighetsavdelningen och 1,5 mkr till gatuavdelningen. Totalt 
budgeterade driftmedel för underhåll, 11,6 mkr. 

Under 2011 drabbades nämnden av två stora oförutsedda problem som inte kunde imymmas i 
driftbudgeten. För att hantera dessa akuta problem beslutade miljö- och tekniknämnden att 
omdisponera investeringsmedel och på dessa sätt påskynda underhållsåtgärder. Totalt 
omdisponerades 14,3 mkr till åtgärder för tak på förskolor och skolor samt renovering på grund 
av problem med inomhusmiljön på Futurum. Totalt har miljö- och teknikrlärnIlden finansierat 
underhållsåtgärder med både drift- och investeringsmedel uppgående till 4,0 mkr (gata, drift) + 
6,3 mkr (fastighet, drift) + 11,4 mkr (fastighet, investering) = 21,7 mkr. 

Atgärder som kommer att vidtas för att förbättra det framtida underhållsarbetet är bland annat att 
planeringssystemet "Tekis gata" kommer att bölja användas av gatuavdelningen, löpande 
beläggningsunderhåll kommer att särredovisas i ekonomisystemet och inventering av samtliga 
fastigheter kommer att slutföras till 2013. Miljö- och tekniknämnden har även tittat på 
möjligheterna med komponentavskrivning, som är ett sätt för att hantera underhåll och som 
under senare år har börjat införas i redovisningen av flera kommuner. 

Gatuavdelningen 
Gatuavdelningen tog under 2009 fram en underhållsutredning med hjälp av konsultföretaget 
Ramböll. Delila visade underhållsbehovet på kommunens vägar och gång- och cykelvägar. 
Utredningen visade att behovet av åtgärder på kommunens vägnät uppgick till cirka 30,0 mkr 
2009. 

Nämnden har fått underhållsutredningen presenterad år 2010 och 2011. I budgetarbetet inför 
2011 begärde nämnden extra pengar för underhåll hos kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-11-15, § 105, att öronmärka 1,5 mkr för underhållsbeläggning utöver 
budgeterade anslag om 2,6 mkr för gatuunderhåll 2011. Totalt 4,1 mkr. 

Nämnden har i årsredovisningen tagit del av vilka vägar som har belagts under 2011. Underhålls
beläggningsarbeten har utförts på Slottsskogsleden, Kraftleden Stockholmsvägen, Kalmarvägen, 
CentrumIeden, Råbyleden, Hantverksgatan, Enköpingsvägen och gång- och cykelvägar till en 
kostnad av drygt 4,0 mkr. 

PwC anmärker på att löpande och planerat underhåll inte särredovisas. Gatuavdelningen har 
alltid särredovisat planerat underhåll genom att fakturor konterats på koddel aktivitet, 
(underhållsbeläggning). Övrigt löpande underhåll t ex vinterväghållning har också särredovisats 
på koddel aktivitet. Från och med 2012 kommer även löpande beläggningsunderhåll (t ex mindre 



YTTRANDE 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-20 

Vår beteckning 

MTN nr 2012.414 

reparationer) redovisas genom kontering på en ny aktivitet (underhållsbeläggning löpande), 
Gatuavdelningen kommer också att införa och följa upp volymtal i verksamhets
styrningssystemet Stratsys. 

Ett planeringssystem för underhåll köptes in under 2011 (Tekis gata). Detta har ännu inte satts i 
drift. Uppgifterna i underhållsutredningen från 2009 ska föras in i detta system. Gatuavdelningen 
upprättar även en årlig underhållsplan som följer underhållsutredningen samt gör en bedömning 
efter besiktning i fålt. Denna finns dokumenterad på avdelningen. 

Fastighetsavdelningen 
Planerat underhåll som utförs inom fastighetsavdelningen har redovisats under verksamhet för 
underhåll. Löpande underhåll, även kallat avhjälpande underhåll har redovisats under 
verksamhet för drift. Inom verksamheten drift har inte redovisningen visat på vad som avsett det 
avhjälpande underhållet vilket har varit en brist. Inför 2012 har verksamheterna för 
redovisningen lagts om, delvis för att få en bättre kontroll på utfallet av det avhjälpande 
underhållet. Verksamheterna ligger nu i enlighet med branschpraxis för fastighetsförvaltning 
vilket även medför enklare och bättre jämförelse mot andra fastighetsägare. 

I samband med att redovisningen av verksamheterna läggs om kommer även nyckeltal justeras. 
Tidigare har nyckeltal funnits för planerat underhåll i kr per kvadratmeter vilket kommer att 
bibehållas men kommer att kompletteras med nyckeltal för avhjälpande underhåll i kr per 
kvadratmeter. Målsättningen är att avhjälpande underhåll ska minskas till fördel för det 
planerade underhållet. 

Inmr år 20 II beslutade kommunfulhuäktige att öronmärka 2,0 mkr för underhåll utöver 
budgeterat anslag om 5,5 mkr för underhåll på kommunens fastigheter. Totalt avsattes en budget 
på 7,5 mkr för underhåll 2011. För denna budget kan de större åtgärderna för underhåll nämnas 
såsom att golvet har bytts ut i BelFs storkök, golv har bytts i Annehills förskola och i ishallens 
omklädningsrum samt att ytskiktsrenovering har genomförts på Slottsskolan och Skepps gårdens 
förskola. Totalt har 6,3 mkr använts till direkta underhållsåtgärder. 

Under 20 II drabbades nämnden av två stora oförutsedda problem som inte kunde inrymmas i 
driftbudgeten. Dels påträffades inomhusmiljöproblem på Futurum Nedre samt att flera 
byggnader drabbades av takläckage efter den mycket snörika vintern på Västerängskolan, 
Futurumskolan, Ellensborgs förskola och BelF. För att hantera dessa akuta problem beslutade 
miljö- och tekniknämnden att omdisponera investeringsmedel och på dessa sätt påskynda 
underhållsåtgärder. Totalt omdisponerades 14,3 mkr till åtgärder för tak på förskolor och skolor 
samt renovering på grund av problem med inomhusmiljön på Futurum. Av dessa medel har 8,7 
mkr används till rena underhållsåtgärder. 

Förutom dessa investeringar har även investeringsmedellagts på bland annat byte aven uttjänt 
oljeparma till bergvärmeanläggning på Räddningsstationen, byte av uttjänt brandlarmsanläggning 
på Gransäterskolan och ombyggnation och renovering av kommunhusets reception. Totalt 
uppgår investeringar avseende rent underhåll till 11,4 mkr. 

Under 2011 har miljö- och tekniknämnden lagt 6,3 mkr + 11,4 mkr avseende fastighetsunderhåll. 
Totalt 17,7 mkr. 

Idag använder sig avdelningen aven underhållsplan och tillika åtgärdsplan. Planen är en översikt 
av behovet av åtgärder för de närmaste åren. I planen går att söka ut vad som behöver åtgärdas 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-20 

Vår beteckning 

MTN nr 2012.414 

och på vilka byggnader, när i tiden, till vilken kostnad, om åtgärden gäller drift, underhåll eller 
investering, vem på avdelningen som ansvarar och i vilket skede åtgärden är. I det operativa 
arbetet används planen för att planera och följa upp verksamheten. Bristen med planen idag är att 
långsiktigt planerat underhåll inte går att bedöma. 

F ör att kunna arbeta med det långsiktigt planerade underhållet har en modul införskaffats till 
verksamhets stödet Landlord, som används av fastighetsavdelningen. För att kunna använda 
modulen krävs omfattande inventeringar av byggnaderna och administrativt arbete för att få in 
uppgifterna i systemet. Under 2011 påbörjade avdelningen inventeringen inom ett rektorsområde 
med skola och förskolor. Utvärdering gjordes under hösten på hur inventeringen fungerat och 
hur projektet ska fortlöpa. Utvärderingen mynnade ut i att avdelningen är för liten för att kunna 
slutföra projektet inom rimlig tid och extern hjälp behöver tas in för att snabbare få igång 
modulen för planerat underhåll. Extern part är nu kontaktad och arbetet med inventeringarna 
beräknas kunna slutföras till 2013. 

Med hänsyn taget till de problem som uppstår i kommunens byggnader med fuktskador och 
mängden avhjälpande underhåll så finns ett stort eftersatt underhåll. Ytterligare ekonomiska 
medel kommer att behövas för att komma till rätta med detta. Finansieringen av detta behöver 
utredas nännare för huruvida utrymmet för det planerade \L.'J.derhållet skall ligga i drift eller på 
investering. 

Komponentavskrivning är ett sätt för att hantera underhåll och som under senare år har börjat 
införas i redovisningen av flera kommuner. Systemet med komponentavskrivning kännetecknas 
av att en byggnad delas upp i komponenter med olika avskrivningstider, anpassade till respektive 
komponents förväntade nyttjandetid. När en komponent ersätts betraktas det som en 
reinvestering som aktiveras i balansräkningen och sedan skrivs av under den förväntade 
nyttjandeperioden. Med systemet dras gränsen mellan investering och underhåll på ett 
annorlunda sätt. Fler insatser betraktas som investeringar och i renodlade former är det bara 
löpande underhåll och reparationer som kostnadsförs direkt. Det innebär också att det klassiska 
problemet att dra en gräns mellan investering som ska innebära standardhöjning och underhåll 
där tidigare standard återställs försvinner eftersom allt detta normalt blir investering då det i båda 
fallen handlar om insatser som har långsiktigt värde. 

Med komponentavskrivning fås en mer rättvisande redovisning. Balansräkningen ger då en 
bättre bild av byggnadernas värde eftersom insatser i fastigheten leder till ett högre bokfört 
värde. Resultaträkningen blir mer rättvisande därför att enbart årets värdeminskning ses som 
kostnad och inte hela underhållsutgiften som i det vanliga systemet. 

Komponentavskrivning har fått ökad uppmärksamhet då det är många organisationer som står 
inför stora underhållsinsatser. Genom att betrakta större underhållsinsatser som en komponent 
som skrivs av under flera år kan det ekonomiska resultatet utjämnas under en period där det är 
svårt att klara nödvändiga underhållsinsatser med det vanliga redovisningssystemet. 

SKL har under 2011 tagit fram en skrift, Komponent avskrivning, som beskriver mer om 
redovisningsformen. 

fl SIL 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §28 

Hyresavtal - Landstinget 

Sammanfattning 

MTN 2012/32 

Kommunhuset används idag maximalt med antal arbetsplatser. Flera 
personer sitter i tillfålliga lösningar som inte fungerar långsiktigt för en god 
arbetsmiljö. Behovet av fler arbetsplatser är stOl1. 

För att komma till rätta med behovet av fler arbetsplatser finns nu möjlighet 
för kommunen att hyra in en extern lokal för kontor. Kommunen har fått 
erbjudande att hyra kontorslokal av Landstinget. Lokalen är belägen längst 
upp i gamla vårdcentralen och rymmer 20 arbetsplatser, personalrum och 
mötesrum på en yta av 476 kvm. Lokaliseringen är bra med närhet till både 
kommunhus och Bildningscentrum Jan Fridegård. 

Preliminär dag för inflyttning är 2012-06-01 och kommunens kostnad för 
lokalen beräknas till 727 tkr per år med en avtalstid på 10 år. Kortare 
avtalstid medför en ökad kostnad på ca 100 tkr per år. 

Sven Svanström (BÄP) meddelar jäv och närvarar inte vid handläggningen 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-21 

Jäv 
På grund av j äv deltar inte Sven Svanström (BÄP) i handläggningen av 
ärendet. 

Beslut 

I. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att komplettera med 
bildningsförvaltningens yttrande samt planritningar. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Ii ISJLI 
Nr 2012_594 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §29 

Hyresavtal - Kameraövervakning 

Sammanfattning 

MTN 2012/32 

Håbo kommun har idag två skolor som är kameraövervakade, Gröna Dalen 
och Västerängen. Kameror till Västerängsskolan köptes under 2006 som 
även täcker sporthallen, 22 stycken. På Gröna Dalen har fem kameror hyrts 
in från och med sommaren 2009 och det hyresavtalet löper ut till 
halvårsskiftet. 

Kamerorna är dels avskräckande men hjälper även polisen att hitta de 
skyldiga till skadegörelse på byggnaden. Totalt har skadegörelse och klotter 
minskat på skolorna efter att kamerorna installerades, se tabellen nedan. 

Befintligt hyresavtal för kameraanläggningen på Gröna Dalen gäller för tre 
år och löper ut till sommaren 2012. Avtalet kostar idag 3 832 kr/månad 
(45984 kr/år). På grund av det utsatta läget för skadegörelse ser 
förvaltningen ett behov av att fortsätta använda kameror på Gröna Dalen. 
Två alternativ finns för att fortsätta använda kameror vilket är att antingen 
köpa anläggningen eller att ett nytt hyresavtal skrivs. 

Vid köp av anläggning är investeringskostnaden 110 789 kr exkl 
kabeldragning. Det tillkommer en årlig kostnad för serviceavtal på 7400 kr 
och kostnader för eventuella åtgärder som är svåra att bedöma. 

Vid förhyrning av anläggningen med en hyresperiod på 5 år blir kostnaden 
3376 kr/månad (40512 kr/år). I det ingår en total uppgradering av 
anläggningen, service, fullfunktionsgaranti, systemövervakning, inställelse 
24 timmar från felanmälan. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-21 

Beslut 

l. Nytt hyresavtal för kameraövervakning skrivs på 5 år. 

2. Uppdra till förvaltningschefen att underteckna hyresavtal för 
kameraövervakning på Gröna Dalen. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.S95 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 30 MTN 2009/66 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i beslut 2011-04-26, § 44, återremitterat 
medborgarfårslag från ThorleifLindslröm om avskjutning av kanadagäss 
(KS 2009.1853) och gett miljö- och tekniknämnden i uppdrag att redovisa 
verksamma åtgärder för att minska alternativt helt förhindra fåglarnas 
närvaro vid badplatser. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tidigare beskrivit de problem som finns i 
samband med försök att bli av med kanadagässen. Förvaltningen har provat 
ett antal metoder och avser att fortsätta med dessa men vill även prova nya 
metoder som att införa skrämselåtgärder med ljud och rörelse samt byta ut 
nuvarande träbryggor mot aluminiumbryggor vilka kanadagässen inte trivs 
att sitta på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-02 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2011-04-26, § 44 

Beslut 

1. I samband med arbete med drift- och investeringsbudget för 2013 beakta 
behovet av verksamma åtgärder mot kanadagässen. 

2. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget och därmed anse 
det besvarat. 

3. Överlämna svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.596 



r"11 ~ HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-12 KOMMUN 

Miljö- och lekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 31 MTN 2011/54 

Motion om att ligga i framkant när det gäller matkvalitet med 
miljöprofil, motionärer: Frank Nilsson (KO) och Fred Rydberg 
(KO) 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har fått i uppdrag att svara på inkommen motion 
angående matkvalitet och miljöprofil. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-01 

Utdrag från kommunfullmäktige, 2011-04-26, § 57 och motion 
Tjänsteutlåtande, daterat 2012-03-02 

Beslut 

l. Godkänna förvaltningens svar på motionen och överlämna svar på 
motionen till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.597 



TJÄNSTEUTLATANDE 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-02 
Vår beteckning 

MTN2011/54 nr 2011.2526 

Miljö- och leknikförvallningen 
Koslenhelen 
Sunna-Kajsa Israelsson, Koslchef 
0171-52730 
sunna-kajsa.israelsson@habo.se 

Motion om att ligga i framkant när det gäller matkvalitet med mil
jöprofil, motionärer: Frank Nilsson (KO) och Fred Rydberg (KO) 

Miljö- och tekniknämnden har fått i uppdrag att besvara en motion om mat
kvalitet och miljöprofil. Se nedan svar på frågorna i motionen: 

En erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, alternativt upp
handla delta 
Kostavdelningen annonserar vakanta tjänster som kock, köksbiträde, restau
rangbiträde och arbetsledare på arbetsfönnedlingens sida for lediga tjänster 
samt på kommunens hemsida Vad gäller kock skriver vi att sökande ska 
kunna laga mat från råvara och kunna tillaga grönsaksrätter. Kostavdelning
en har ingen möjlighet att omfordela inom befintlig ram for att kunna nyan
ställa en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil under 2012. Om 
det ska göras får det hanteras vid budgetdiskussionerna inför budgetår 2013. 

Minst 30% av råvaruinköpen skaff vara ekologiska 
A v de totala inköpen under 2009 stod 7 % av den totala inköpssumman av 
ekologiska råvaror. Inför 2010 beslutade kommunfullmäktige om en sats
ning på 800 tkr avseende bättre skolmat. Detta resulterade i att de totala in
köpen av ekologiska råvaror ökade till 14 %. Siffran for verksamhetsår 2011 
är ännu inte sammanställd av kommunens leverantörer och kan därför tyvärr 
ännu inte redovisas. 

För att kommunens råvaroinköp ska kunna uppgå till minst 30 % med be
fintlig budget krävs en omorganisation av kostavdelningens verksamhet, en 
minskning av antalet tillagningskök eller en riktad satsning från kommun
fullmäktiges sida for 2013. 

Alf inat skaff vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor 
På fem av kommunens skolkök lagar skolmaten från grunden medan två 
skolor har mottagning av varmrätt. F ör att dessa två skolor skall kunna laga 
mat från grunden krävs investeringar i maskinpark, kyl och frys, ventilation. 
Projektering ska påbörjas under 2012. 

Det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
Kostavdelningens arbetsledare och kockar deltar på skolornas matråd. Där 
diskuteras förslag på nya maträtter och säsongsanpassade grönsaker i sal
ladsbuffen. Köket infonnerar om näringsriktighet. Matsalsfrågor ansvarar 
rektor for. Elevvald mat vårtenninen 2012 är hela vecka 17. 



TJÄNSTEUTLATANDE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-11-22 
Vår beteckning 

MTN2011/54 nr 2011.2526 

Delta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvalitets
mässigt, ekonomiskt 
Kvalitetsmässigt har klass 5 under 2010 besvarat en matenkät och under 
vårterminen 2012 kommer samma elever men, nu i klass 7, svara på en mat
enkät där kostavdelningen söker svar på elevernas uppfattning av matkvali
tet och matupplevelse. Kostavdelningen har fdr avsikt att köpa in ett pro
gram i upphandlingssystemet där utvärdering kan göras av b1.a. kvalitet. 
Ekonomiskt, är budget lagd för hela 2012. Svinnprocent från tallriken i mat
sal och i kök skall ses över på några skolor under 2012. Utvärdering miljö
mässigt sker kontinuerligt i val av livsmedel och kemtekniska produkter. 
Kostavdelningen väljer säsongsanpassat och arbetar med att alltid tänka kli
matsmart i urvalet av produkter hela skolåret 

Kommunen är aktiv alt minska transporter av mat inom och utanför vår 
kommun 
Transporter av 3 - 4 grossister sker 2 - 3 gånger/vecka till tillagningskök. 
Mottagningskök har daglig transport av varmrätt och transporter av 3 - 4 
grossister sker 1 - 2 gånger/vecka. Miljöstrategiska enheten kartlägger fdr 
närvarande grossisternas transporter till köken. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §32 

Uppdragslista 2012 

Sammanfattning 

MTN 2012/6 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-02 

- Uppdragslista, daterad 2012-03-02 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikfdrvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012_598 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, Administrativ chef 
0171-52544 
louise.lightowler@habo.se 

Uppdragslista år 2012 - pågående 

MTN 2009/66 Medborgarförslag om alt 
090929 Kanadagäss utgör en sanitär 

§ 76 olägenhet samt förslag på ökad 
avskjutning 

Utreda långsiktig lösning till 
kommande säsong. 

om aven 
090929 rullande långsiktig plan för 

§ 77 underhåll och upprustning av 
skol- och förskolegårdar 

Uppdra till förvaltningen at! ta fram 
dels en skötselplan för drift och 
periodiskt underhåll som inkluderar 
säkerhets-besiktning och dels en 
upprustningsplan för skolor och 
förskolor. De behov som 
framkommer i planen prövas i 
samband med det årliga 
budgetarbetet. 

090609 Medborgarförslag om att anordna 

§ 56 en hundrastgård inom 
Västerängsområdet 

Uppdra till förvaltningen at! 

RAPPORT 
Datum 
2012-03-02 

AA 

AA 

UL 

undersöka möjligheten at! uppföra et! 
antal hundrastgårdar inom 
kommunen. 

2009/84 
Medborgarförslag om att HK tar 

AA 
100601 

§ 51 
över ansvaret för den offentliga 
gatubelysningen i Söderskogen 

Uppdra till förvaltningeu at! vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
föreningen och Eon/es gällande 
leasingavtalet. 

1(5) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 2012.537 

2012 

2012 

Presenterades 
111207, med ett antal 
utsedda platser. 
MTN § 120 

Skriva fram et! beslut 
till nämnden för att gå 
vidare. 

Beslut taget i MTN 
111207 
MTN § 123 
Föreslå KF at! avslå 
rnedborgarfOrslaget. 



HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-02-07 

101207 
Motion om färdigställande av 

§ 122 Asledens förlängning 

Uppdra till forvaltningen att inom 
befmtlig budget bekosta 
forprojekteringen av forlängningen 
av Åsleden. 

AA 
101207 Gångväg på banvallen vis 

§ 123 
Stämsvik samt utryckningsväg 
från Ekolskrog till Stämsvik 

Uppdra till forvaltningen att i 
samband med besvarande av motion 
om Ge-väg via Stämsvik även ta 
med ovan gångväg och 

MTI-I 20101106 
Utökning av befintliga 

AD 
101207 
§ 121 verksamhetsområden 

Uppdra till forvaltningen att utreda 
om ytterligare fastigheter kan 
inkluderas i befintliga 
verksamhetsområden. 

13 
Uppföljning av plan för valfrihet 

AA 
100928 

§ 78 
och konkurrens i samband med 
delårsbokslut år 2010 

Uppdra till forvaltningen att utreda 
vilket som är mest ekonomiskt 
lönsamt av att hyra in arbetskraft på 
heltid eller att nyanställa personal i 
egen regi gällande driften får gata 
och park. 

MTN 20101111 
Ansökan om medlemskap i 

E 
110406 

§ 42 
Sveriges Ekokommuner 

Uppdra till forvaltningen att upprylla 
de 4 systemvillkoren snarast och 
ansökan om medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och därmed bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 
samma tema. 

2(5) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 2012.256 

Planritning, kostnad är 
framtagna och 
presenterade. 
MTN § 125 

taget i 1000000 kr 
111207 
MTN § 121 
Att iordningsställa 
gamla banvallen till 
gång-cykelväg samt 
byggaräddningsväg 
under våren 2012. 

2012 



MTN 
110406 

§ 45 

110406 
§ 46 

MTN 
110406 

§ 48 

MTN 
110406 

§ 49 

HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-02-07 

Naturreservat Bålstaåsen 

Uppdra till förvaltningen att fortsätta 
utreda möjligheterna för att bevara 
Bålstaåsen som natnrreservat under 
mandatperioden 2011-2014. 

20101111 Miljöplan och miljöpolicy för Håbo 
E 

kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta fram 
en miljöplanlprogram för Håbo 
kommun under mandatperioden 
2011-2014. 

Uppdra till förvaltningen att tillsätta 
en arbetsgrupp för att arbeta med 
miljöp!anIprogram för Håbo 
kommun. 

Handlingsplan fossilbränslefri 
EHL 

kommun 2030 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
möjligheterna för Håbo kommun att 
bli en fossilbränslefri kommun till 
2030. 

Uppdra till förvaltningen att tillsätta 
en arbetsgrupp för att ta fram en 
handlingsplan som redovisas under 
en hearing vid miljöveckan 2012. 

2010/111 
BlåstrukturplanNattenplanl 
Valtenstrategi 

Uppdra till förvaltningen att fortsatt 
utreda möjligheterna för 
vattenarbetet under mandatperioden 
2011-2014. 

20101111 
Ta fram förslag på en 
"vattenskyddsföreskrift" för Håbo 
kommuns vattentäkter 

V A avdelningen har för avsikt att 
under våren 2011 börja arbetet med 
att ta fram en dagvattenpolicy. 

3(5) 

Vår beteckning 

MTN2012/6 nr2012.256 



HÅBO 
RAPPORT 
Datum 
2012-02-07 KOMMUN 

110406 
§ 50 

~11< 2010/111 
110406 

§ 51 

~11< 201 11 
110406 

§ 52 

110406 
§ 39 

Ta fram åtgärdsprogram för 
läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 

Uppdra till förvaltningen att fortsätta 
arbetet med att åtgärda 
takproblemen. 

Uppdra till förvaltningen att 
inventera och ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens fastigheter. 

Energieffektivisering i 
kommunens byggnader 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
vilka resurser som behövs för att nå 
målet om att bli en fossilbränslefri 
kommun. 

Undersöka möjligheterna att i 
samband med nyinvestering i 
kommunens reningsverk installera 
biogasanläggning 

Uppdra till förvaltningen att 
organisera ett stndiebesök för 
nämnden till Hallsbergs kommun för 
att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam. 

Medborgarförslag om inrättande 
av två naturreservat på 
kommunägd mark inom Bålsta 
tätort 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för naturreservat 
eller andra skyddsforrner för Lillsjön 
och Båtsbacken. 

MK 

4(5) 

Vår beteckning 

MTN2012/6 nr 2012.256 

LilIsjön. Avvaktar svar 
från planavdelningen. 

Båts backen. Arbetet är 
ej påbölja!. Avvaktar 
svar från 
gatnavdelningen 



MTN 
111207 

§115 

111123 

HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-02-07 

2011/86 

Uppdra till förvaltningen att i 
kommande npphandling ta in anbud 
på tvåkärlsinsamlingssystem för 
matavfall och brännbart avfall. 

Friluftsplan/Upplevelseplan 

Uppdra till förvaltningen att fram en 
FriluftsplanfUpplevelseplan för Håbo 
kommun. 

av 
Dirtbike/Cross/BMX 

Önskavärt är en Dirtbikebana med 
jord och träkickar med tillhörande 
landningar, dropps och slingor med 
olika svårighetsgrad. 

Få ungdomama att stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokrati dag, ungdomsråd etc. 
Införa en mtin med barn /ungdoms 
konsekvens analys i varj e fråga före 
det tas ett beslut. 

MK 

AA 

Uppdrag - avslutade 

5(5) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 2012.256 

Pågår. 

, Håbo 
Hus och 
Marknadsbolaget 

Hearing l. 

Kalla till möte med 
berörda föreningar. 
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