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Miljö- och tekniknämnden 
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§ l Redovisning av delegeringsärenden 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 1 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-01-28 

MTN 2012/122 

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 delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Bostadsanpassning, 2012-11-22-2013-01-1 O 
Beviljade 30 st 
Delvis bifall l st 

Grävningstillstånd 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark l st 

Lägenhetsnummer 
Fastställande av lägenhetsnummer 2 st 

Delat kärl 
Hämtning av hushållsavfall på annan plats 2 st 

Delegering 
Delegering från förvaltningschef 3 st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning - bostadsanpassning 2013-01-11 
Sammanställning av delegeringsbeslut, 2013-01-14 
Tjänsteskrivelse, 2013-01-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.259 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §2 MTN 2011/85 

Information angående förslag till ny avfallstaxa 

Sammanfattning 
Maria Åhrström på avfallsavdelningen informerar om förslag till ny 
avfallstaxa. 

En ny avfallstaxa behöver tas fram bland annat för att täcka kostnaderna för 
nya entreprenader: 

• Insamling av avfall inklusive införande av matavfallsinsamling och 
behandling av matavfall 

• Transport och behandling av grovavfall och farligt avfall från 
återvilmingscentralen 

• Slamtönming av enskilda avlopp samt fettavskiljare 

Taxan tas fram tillsammans med Upplands-Bro kommun med hjälp av 
konsult. Metoden för att ta fram nya taxor baseras på en mall "konstruktion 
av avfallstaxa". 

Taxan består av en grundavgift som ska täcka de fasta kostnaderna: 
återvinningscentralen, kundtjänst, fakturering, information, planering, 
personal och administration. Abonnemangsavgiften täcker kostnaden för 
insamling, omlastning, transport och behandling av hushållssopor, 
grovavfall, el-avfall, latrin, slam från enskilda avlopp samt fett från 
fettavskiljare. 

En jämförelse har gj01is med andra kommuners taxor vilka varierar 
beroende på vilka kostnader kommunen har. Bland annat medför gamla 
avtallägre kostnader och lägre avgifter. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-11. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkfumer informationen. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2013.260 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§ 3 MTN 2012/113 

Utställning av reviderade avfallsföreskrifter 

Sammanfattning 
Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter trädde i kraft den 26 februari 
2007. Nytt avtal gällande kommunens avfallshämtning, införande av 
obligatorisk utsortering av matavfall och andra förändringar inom 
avfallsområdet medför behov av revideringar. 

När ett förslag till renhållningsordning upprättas ska kommunen i skälig 
omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha 
ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget tili renhållningsordning antas 
ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor. 

Renhållningsordningen ska fastställas av kommunfullmäktige innan den kan 
träda i kraft. Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya 
avfallsföreskrifter som har skickats ut på samrådsremiss enligt beslut 
2012-12-18. 

Ärendet 
Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag som är ute på samråd under 
tiden 2012-12-14 till och med 2013-01-20. När denna tjänstskrivelse 
upprättas har tiden för samrådet ej gått ut men inkomna synpunkter kommer 
att beaktats och medför eventuellt ändringar i föreskrifterna. Inkomna 
synpunkter och eventuella ändringar kommer att sammanställas och 
redovisas på nämnden den 28 januari. 

Förvaltningen föreslår att förslaget till föreskrifter ställs ut för granskning 
och att detta annonseras i lokalpressen samt på kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-11. 

- Förslag till avfallsföreskrifter daterade 2012-11-15. 

Förslag till beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till miljö- och 
teknikförvaltningen att ställa ut furslaget till avfallsfureskrifter med 
tillhörande bilagor, för granskning under 4 veckor. 

2. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.261 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§4 MTN 2012/3 

Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan 

Sammanfattning 
Miljöavdelningens tillsynsplan för 2012 fastställdes av miljö- och 
tekniknämnden den 23 januari 2012. Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 
2011:13) samt BO-förordningen (nr 882/2004) om offentlig kontroll av 
livsmedel är myndigheten skyldig att följa upp och utvärdera 
tillsynsverksamheten. 

I bilagd skrivelse presenteras en översiktlig utvärdering av det utförda 
tillsynsarbetet jämfört med det planerade arbetet i tillsynsplanen som 
fastställdes av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-01-11 

- Bilaga, Utvärdering tillsynsplan 2012,2013-01-11 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden godkänner redovisning enligt bilagd 
skrivelse. 

Beslutsexpediering 
Miljöavdelningen 
Tillståndsnämnden 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.262 



BILAGA 1 (4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-11 
Vår beteckning 

MTN2012/3 nr 2013.123 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Miljöavdelningen 
Anna-Lena Wilson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0171-525 76 
anna-lena.wilson@habo.se 

Utvärdering tillsynsplan 2012 

Övergripande siffror 
Under 2012 påbörjades lite drygt 780 ärenden på miljöavdelningen. Cirka 
200 miljö- och hälsoskyddsobjekt och 69 livsmedelsanläggningar fick 
tillsyns besök. Det skrevs 384 delegationsbeslut samt 57 beslut till 
Tillståndsnämnden. Av dessa var 46 avfallsdispenser, 26 tillstånd för 
installation av bergvärme samt 24 tillstånd för installation av enskilda 
avloppsanläggningar. Under året öppnades sammanlagt 46 
klagomålsärenden av olika slag. 

Miljöskydd 
Totalt har cirka 45 inspektioner utförts inom miljöskyddsområdet Detta 
inkluderar bland annat tillsyn av l O stycken B-objekt (tillståndspliktiga) oeh 
18 stycken C-objekt (anmälningspliktiga). 

Under året inspekterades totalt 11 stycken U-objekt (ej amnälningspliktiga) 
enligt tillsynsplanen. Det har även genomförts en kompletterande 
inventering av Dragets och Västerskogs industriområden genom 
dörrknackning för att hitta ytterligare nya verksamheter som behöver 
regelbunden tillsyn. Inventeringen ledde till att fem nya verksamheter 
kommer att få regelbunden tillsyn fran1över. 

I kommunen finns fyra stycken U-objekt som är mindre avloppsreningsverk 
dit mellan 25 och l 00 personer är anslutna. Dessa har verksamheter fått 
tillsyn under året. 

Arbetet med förorenad mark har fortlöpt i enlighet med tillsynsplanen. Det 
har arbetats vidare med Skörbydeponin och Kalmarsandsdeponien genom 
granskning av provtagningsresultat Under 2012 har resultaten från 
provtagningsomgångarna enligt kontrollprogrammet utvärderats och en 
riskbedömning gjorts. 

Bedömningen blev att några ytterligare undersökningar eller åtgärder i 
nuläget inte behöver vidtas vid Skörbydeponin eller Kalmarsandsdeponin. 
Arbete med att utreda föroreningssituationen vid deponin vid Karpdammen 
har initierats under året. Verksamheten vid S :t Eriks betongfabrik upphörde 
under året och miljöavdelningen har bedrivit tillsyn över att 
föroreningssituationen på fastigheten kommer att utredas. 

Forts .... 



BILAGA 2{4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-11 
Vår beteckning 

MTN2012/3 nr 2013.123 

Forts .... 

Kommunen har deltagit i ett projekt som Jordbruksverket ansvarat för om 
näringsläckage inom lantbruket. Projektet riktade sig främst mot att 
begränsa näringsläckage från djurhållning och spridning av naturgödseL Då 
den mest omfattande djurhållningen i kommunen är hästverksamhet har 
miljöavdelningen i ett första led inventerat hästhållare med över tio hästar i 
sin verksamhet samt bedrivit tillsyn över ridskolorna i kommunen för att 
kontrollera gödselhanteringen. 

Under året har tillsyn bedrivits på bensinstationer och tre stycken av dessa 
har inspekterats. Krav har ställts om täta spillzoner och kontroll av 
oljeavskiljare. Amnälningar om installation av oljeavskiljare har hanterats. 

Hälsoskydd 
Totalt har cirka 190 inspektioner utförts inom hälsoskyddsområdet En stor 
andel av inspektionerna under året har utgjorts av tillsyn på enskilda avlopp 
samt lokaler för hygienisk behandling. 

Tillsyn av skolor och förskolor är ett prioriterat område i tillsynsplanen. 
Sannnanlagt har 23 skolor och förskolor fått tillsynsbesök under året, vilket 
det även har planerats för. Uppföljning av egenkontrollen har skett vid 
ytterligare fem skolor och förskolor. Miljöavdelningen har även deltagit i ett 
projekt om inomhusmiljö som fastighetsavdelningen har samordnat. Under 
året har tillsyn skett av inomhusmiljön på kommunens äldreboenden 
Pornona och Dalängen. 

Enligt tillsynsplanen skulle miljöavdelningen bedriva tillsyn av 120 stycken 
befintliga enskilda avloppsanläggningar. Under året har tillsyn bedrivits på 
drygt 80 enskilda avlopp. Ett skäl till att inte all planerad tillsyn utfördes var 
att säsongen då tillsyn varit möjlig var jämförelsevis kort då snön lade sig 
redan i slutet på november. Det har även inverkat att det var första året som 
kontinuerlig tillsyn på befintliga avlopp bedrivits och det har varit svårt att 
uppskatta faktisk tidsåtgången som Iaävs samt att rutiner och dokument har 
behövt uppdateras. 

Enligt tillsynsplanen skulle en policy för enskilda avloppsanläggningar tas 
fram där normal och hög skyddsnivå pekas ut. Arbetet med en policy har 
påbörjats men inte slutförts under året. 

Miljöavdelningen har sedan 2007 utfört en årlig grundvattenprovtagning där 
uran, arsenik och bekämpningsmedel har analyserats. Under 2012 erbjöds 
fastighetsägare med enskilda vattentäkter att analysera sitt dricksvatten 
utifrån dessa parametrar, men bara tre styckenlämnade in prover för analys. 

En del av tillsynsbesöken har varit kopplade till klagomålsärenden. Vanligt 
förekommande klagomål rör bland annat eldning i tätbebyggt område, buller 

Forts .... 



BILAGA 3{4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-01-11 

Vår beteckning 

MTN201213 nr 2013.123 

Forts ... 

från grannar eller verksamheter samt skällande hundar. Vissa 
klagomålsärenden genererar tidskrävande handläggning. 

Under året genomfördes ett projekt för tillsyn av icke arunälningspliktiga 
hygienlokaler såsom frisörsalonger och massagelokaler samt övriga icke 
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter såsom vårdlokaler, gym, 
hotell och camping. Under projektet genomfördes 42 inspektioner. 

Miljöavdelningen har inom ramen för ett tillsynsprojekt som länsstyrelsen 
samordnat besökt verksamheter som bedriver anmälningspliktiga 
hygienbehandlingar såsom fotvård, tatuering och akupunktur med mera. 

·Inom ramen för projektet besöktes sju lokaler med anmälningspliktig 
'· verksamhet. Under året har två av fyra kända solarier inspekterats. 

Miljöavdelningen granskar löpande analyssvar från vattenprovtagningar från 
kommunens bassängbad. Enligt tillsynsplanen skulle även verksamheterna 
besökas och egenkontrollprogram granskas under 2012. Detta har inte 
utförts lmder året 

Miljöövervakning 
Någon projektplan för strandskyddet har inte tagits fram under året. 
Däremot har beslut om att ta fram ett förslag till strandskyddspolicy under 
2013 tillsammans med byggavdelningen tagits. Tillsammans med 
byggavdelningen och miljöstrategiska enheten ska också ett gemensamt 
möte hållas i början av 2013 med anledning av länsstyrelsens utvärdering av 
det utökade strandskyddet i länets kommuner. Miljöavdelningen har 
tillsammans med miljöstrategiska enheten deltagit vid workshop om 
utvärderingen samt att miljöavdelningen deltagit vid möte på kommunen i 
samma fråga. 

Ett examensarbete inom Magisterprogrammet för miljö- och hälsa, har 
genomförts om strandskydd med handledning av miljöavdelningen. 
Examensarbetet bygger på tidigare projektarbete om inventering av 
strandområden i kommunen. 

Livsmedel 
Totalt fick 69 livsmedelsanläggningar tillsynsbesök av totalt 72 planerade. 
Ett föreläggande om förbud för verksamhet har skrivits under året. I enlighet 
med tillsynsplanen har det tagits fram skriftliga rutiner för hur 
livsmedelskontrollen ska bedrivas. 

Förändringar i resurstillgångar under året 
Miljöchefen blev sjukskriven från och med november 2012 i samband med 
sin föräldraledighet. I samband med att miljöchefen blev sjukskriven gick en 
miljö- och hälsoskyddsinspektör ner i tid i sin handläggningsroll från 
ursprungligen l 00 %till 50% för att vikariera som miljöchef under 
föräldraledigheten. Till följd av detta har miljöavdelningen saknat en 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§5 MTN 2012/108 

Leasingavtal för kranbil till gatuavdelningen 

Sammanfattning 
Gatuavdelningen har sedan tidigare en .kranbil för transporter och andra 
arbeten i egen regi. Den är från 1986 och börjar nu kräva många och dyrbara 
reparationer. 

Gatuavdelningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av en kranbil för att 
utföra transporter och arbeten i egen regi såsom bortforsling av ris samt 
grus- och jord transporter. Ä ven arbeten inom vinterväghållningen som till 
exempel borttransport av snö kan komma att utföras. 

I enlighet med kommunens rutiner för hantering av fordon (KS 2010/4 nr 
20 l 0.1449) ska kommunens fordon finansieras genom finansiell leasing. 
Den nya rutinen med leasing ilmebär att kostnaden belastar driftbudgeten i 
stället för investerings budgeten. Den aktuella kranbilen föreslås leasas i 60 
månader. 

Den kranbil som föreslås leasas är en Scania R420 LB6X2 HHZ, årsmodell 
2006 med registreringsnummer XGF 730. Kranbilen levereras av Wist Last 
och Buss AB (org nr 556078-9751). 

V al av finansbolag sker via direktupphandling då tre företag tillfrågas om 
finansiell leasing. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till ordförande att teckna leasingavtal 
för kranbil Scania R420 LB6X2 HHZ. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.263 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§6 MTN 2013/9 

Leasingavtal för traktorgrävare, Atervinningscentralen, 
Västerskog · 

Sammanfattning 
Avfallsavdelningen har sedan 15 oktober 2012 drivit återvinningscentralen i 
Västerskog i egen regi. På återvinningscentralen används dagligen en 
traktorgrävare för att pressa ihop avfallet i varje container för att ra plats 
med så mycket avfall som möjligt och för att på så sätt minska antalet 
transporter. Traktorgrävaren används även till snöröjning, sandning och 
transport av avfall inom anläggningen. Under första månaden fanns Ragn
Sells traktorgrävare kvar och nu hyr avdelningen per timme en 
traktorgrävare av MTB som bara fi1ms på plats ibland då MTB använder 
den i sin egen verksamhet. 

Avfallsavdelningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av en 
traktorgrävare för att återvinningscentralens drift ska ske så effektivt som 
möjligt. I enlighet med kommunens rutiner för hantering av fordon (KS 
2010/4 nr 2010.1449) ska kommunens fordon finansieras genom finansiell 
leasing. Dennya rutinen med leasing innebär att kostnaden belastar 
driftbudgeten i stället för investeringsbudgeten. 

Val av finansbolag sker via direktupphandling då tre företag tillfrågas om 
finansiell leasing. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till ordförande att teckna leasingavtal 
för traktorgrävare till återvinningscentralen i Västerskog. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 

JUSTERARE ~ 

~1/ l 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§7 MTN 2013/11 

Uppdrag, kostnader och konsekvenser för att använda 
Granvallen för idrottsverksamhet samt att anlägga gräsplan på 
Gransäterskolans grusplan 

Sammanfattning 
Håbo FF har önskemål om att Granvallen ska ersätta Björkvallen som 
idrottsanläggning eftersom denna ska läggas ner. 

De har också önskemål om att grusplanen vid Gransäterskolan anläggs som 
gräsplan för att kmma användas för deras verksamhet. 

Ordforande föreslår att nämnden uppdrar till fc5rvaltningen att se över 
kostnader och konsekvenser för att använda Granvallen för 
idrottsverksamhet och att anlägga Gransäterskolans grusplan till gräsplan 
samt vilka åtagande Håbo FF själva kan ha. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
redovisa kostnader och konsekvenser for att använda Granvallen 
som idrottsanläggning samt vilka åtagande Håbo FF kan ha. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
redovisa kostnader och konsekvenser för att anlägga grusplanen vid 
Gransäterskolan till gräsplan och användandet av denna i Håbo FF:s 
verksamhet samt vilka åtagande Håbo FF kan ha. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Håbo FF 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.265 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

f' 

MTN§8 MTN 2012/63 

Attesträtt för miljö- och tekniknämnden år 2013 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsen attestreglemente ska varje nämnd se till att det 
inför varje nytt år finns en förteckning över de attestanter som är aktuella 
samt deras namnteckningar. Förteckningen ska knytas till ansvarsnivå. 

Förvaltningen föreslår att miljö- och tekniknämnden ger miljö- och 
tekniknämndens ordförande attesträtt med ansvarskod 81 000000 
(ordförande miljö- och tek:niknämnden) kopplat till verksamhet 10910. 

Förvaltningen föreslår att miljö- och tekniknämnden ger tillståndsnämndens 
ordförande attesträtt med ansvarskod 82000000 (ordförande 
tillståndsnämnden) kopplat till verksamhetskod l 0920. 

Förvaltningen föreslår dessutom, att miljö- och tekniknämnden ger 
förvaltningschefen attesträtt med ansvarskodsintervallet 83000000-
89999999 (ordförande miljö- och tek:nik:nämnden) kopplat till 
verk:samhetsk:oder: 

Ansvar Beskrivning Verksamhet 
83000000 Miljö- och teknik: förvaltningschef 91010-91012 

83100000 VA-Chef 76510-76551 

83200000 Gatuchef 24310-73200 

83220000 Badmästare 34300 

83300000 Miljöchef 26110-26140 

83400000 Lokalvårdschef 91030 

83500000 Administrativ chef 21500 

83500000 Administrativ chef 91011-91017 

83600000 Fastighetschef 58000 

83600000 Fastighetschef 91 020-91 040 

83700000 Byggchef 21600 

84000000 Avfallschef 77000-77030 

89000000-89790000 Kostchef 40740 

lyt 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §8 MTN 2012/63 

89000000-89790000 Kostchef 44140 

89000000-89790000 Kostchef 45131 

89700000-89790000 Biträdande kostchef 40740 

89810000 Kostchef 54120 

Attesträtten avser år 2013. 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Aktuell attestforteckning förvaras på miljö- och teknikförvaltningen där det 
framgår vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att ge attesträtt under 2013 till miljö
och tekniknämndens ordförande for ansvarskod 81000000 ( ordforande 
miljö- och tekniknämnden) kopplat till verksamhetskod l 091 O. 

2. Miljö- och tekniknänmden beslutar att ge attesträtt under 2013 till 
tillståndsnänmdens ordförande for ansvarskod 82000000 (ordförande 
tillståndsnämnden) kopplat till verksamhetskod l 0920. 

3. Miljö- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningschefen attesträtt 
under 2013 med ansvarskodsintervallet 83000000-89999999 kopplat till 
verksamhetskoder enligt ovanstående redovisning. Förvaltningschefen 
kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Attesträtten avser år 2013 

Beslutsexpediering 
Ordfurande i miljö- och tekniknänmden 
Ordforande i tillståndsnänmden 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.266 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§9 

Redovisning av uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-01-28 

MTN 2012/120 

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

Två nya uppdrag kommer att påföras uppdragslistan: 

Kostnader och konsekvenser att använda Granvallen för 
idrottsverksamhet samt att anlägga gräsplan på grusplanen vid 
Gransätersko lan. 

Påbörja ombyggnad av Cafe Håbo 

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista, daterad 2012-12-18 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisning av uppdragslista, 
daterad 2012-12-18. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2013.268 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Susanne Nyström, 

RAPPORT 
Datum 

2012-12-18 

Administrativ controller/nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

Uppdragslista 2012-12-18 
(uppdaterad efter sammanträde 2012-12-10) 

Motion om upprättande av 
en rullande långsiktig plan 
för underhåll och 
upprustning av skol- och 
förskalegårdar 

Uppdra till förvaltningen att ta 
fram dels en skötselplan för 
drift och periodiskt underhåll 
som inkluderar 
säkerhetsbesiktning och dels 
en upprustningsplan för skolor 
och förskolor. De behov som 
framkommer i planen prövas i 
samband med det årliga 

1(7) 

Vår beteckning 

MTN nr 2012.3235 

att göras under 2013 
med hjälp av extern 
konsult som 
finansieras via 
investeringsmedel for 
upprustning av skol
och forsko legärdar 

2009/36 Medborgarförslag om att 
anordna en hundrastgård 
inom Västerängsområdet 

ULA av 
090609 

§56 

MTN 
101207 
§ 123 

2010/95 

Uppdra till förvaltningen att 
undersöka möjligheten att 
uppföra ett antal 
hundrastgårdar inom 
kommunen. 

stämsvik samt 
utryckningsväg från 
Ekolskrog till Stämsvik 

Uppdra till förvaltningen att i 
samband med besvarande av 
motion om GC-väg via 
Stämsvik även ta med ovan 
gångväg och utryckningsväg. 

möjlighet till extern 
finansiering, MTN 
§ 92/2012, lämnat till 
KS 

Investeringsmedel finns 
för nästa år men ingen 
utökad driftbudget, 
alternativ finansiering 
av driften söks 

Upphandling pågår, 
arbetet med 
utryckningsväg 
kommer inte påbörjas 
förrän 2013 



HÅBO 
KOMMUN 

101207 
§ 121 

MTN 
110406 

§ 42 

MTN 
110406 

§ 44 

110406 
§ 45 

20101111 

20 11 

2010/111 

RAPPORT 
Datum 

2012-12-18 

Utökning av befintliga 
verksamhetsområden 

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

Ansökan om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner 

Uppdra till forvaltningen att 
uppfylla de 4 systemvillkoren 
snarast och ansökan om 
medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och därmed 
bifalla Fred Rydbergs (KD) 

Naturreservat Bålstaåsen 

Uppdra till forvallningen att 
fortsätta utreda möjlighetenJa 
for att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under 

2011-2014. 

Miljöplan och miljöpolicy för 
Håbo kommun 

Uppdra till forvallningen att ta 
fram en miljöplan/program for 
Håbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014. 

Uppdra till forvattningen att 
tillsätta en arbetsgrupp for att 
arbeta med miljöplan/program 
för Håbo kommun. 

MK 

2(7) 

Vår beteckning 

MTN nr 2012.3235 

utvecklings
avdelningen och 
kommundirektören 

är 
observatörer i 
Sveriges 
ekokommuner fram 
tills årsmötet våren 
2013. Ansökan om 
medlemskap kan 
lämnas in först när vi 
har en antagen 
miljöplan. 

Avvaktar förankring 

är 
F örslag till 

fokusområden är 
framtagna i en 
förvaltningsöverskrid 
ande projektgrupp 
och politisk 
referensgrupp. Arbete 
pågår med 
framtagande av 
etappmål och 
handlingsplaner. 
Inväntar avstämning 
med ledningsgrupp. 
Arbete med 
framtagande av 
indikatorer för 
uppföljning kvarstår. 



HÅBO 
KOMMUN 

110406 
§ 49 

Il 

MTN 
110406 

§50 

20101111 

RAPPORT 
Datum 

2012-12-18 

Handlingsplan 
fossilbränslefri kommun 
2030 

Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlighetema 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. 

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

V A avdelningen har för avsikt 
att under våren 20 Il börja 
arbetet med att ta fram en 

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. 

AD 

3(7) 

Vår beteckning 

MTN nr 2012.3235 

ingår i då 
ett av fokusområdena 
är föreslaget att vara 
'Fossilbränslefri 
kommun 2030'. 
Handlingsplanen är 
uppdelad på 
kommunal 
organisation och 
geografisk kommun. 

· Gällande den 
kommunala 
organisationen finns 
ett förslag på 
handlingsplan som 
nästan är klart. 
Gällande den 
geografiska 
kommunen pågår 
arbetet. Inväntar 
avstämning med 
ledningsgrupp. 

avvaktar beslut i KF. 
Arbetet med 
vattenskyddsområde 
för Skokloster pågår 



HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-12-18 

110406 
Energieffektivisering i 

§51 
kommunens byggnader 

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

2010/!]1 Undersöka möjligheterna att 
110406 i samband med 

§52 nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 

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

2011114 Medborgarförslag om 
110406 inrättande av två 

§ 39 naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 

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

MTN 2011/85 ng 
ll1102 biogasproduktion 
§109 

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

MK 
111207 

Uppdra till förvaltningen att §!15 
fram en 
Friluftsplan/Upplevelseplan 
för Håbo kommun. 

4(7) 
Vår beteckning 

MTN nr 2012.3235 

projektgruppsmöte 
den 8 november 2012 

strategin med 
handlingsplan för 
antagande till KS 4 
februari 2013 

enligt ök med 
ordförande. Avvakta 
med 
biogasanläggning i 
och med stora 
investeringskostnader 
i förhållande till 
mängd slam. 

avvaktar förankring 

Båtsbacken: 
Diskussion med 
Gatuavdelningen att 
sköta den kommunala 
delen av Båtsbacken 
likt ett reservat, men 
inget förslag om 
skydd i dagslaget 

Upphandling pågår. 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 
120507 
§53 

120507 
§54 

MTN 
120827 

§9 

121001 
§ 98 

Forts ... 

2012/54 

2012/54 

2012/84 

RAPPORT 
Datum 

2012-12-18 

Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Håbo Marknads 
AB för att undersöka 
möjligheten att inrätta säkra 
ridvägar utanför 
tätbebyggt/detaljplanelagt 
område. 

"Hälsans 
kommun 

Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning för en 
så kallad "Hälsans stig" 

Uppdra till förvaltningen att 
utreda om Hjärt- och 
lungsjukas riksförbunds 
projekt "Hälsans stig" ska 
användas alternativt ett eget 
koncept. 

av 

Återrapportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i 
Bål sta. 

från ramavtal 

Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag till 
nästa period för avrop av 

LS 

5(7) 

Vår beteckning 

MTN nr 2012.3235 

påbörjat 

Avvaktas 

Vid kallande till möte 
med ungdomar har 
ingen anmält intresse, 
försök att fä ihop en 
grupp via Facebook 
planeras 



HÅBO 
KOMMUN 

Forts .... 

Uppdrag- avslutade 

RAPPORT 
Datum 

2012-12-18 

6(7) 

Vår beteckning 

MTN nr 2012.3235 



HÅBO 
KOMMUN 

090929 
§ 76 

121210 
§ 141 

Il 

RAPPORT 
Datum 

2012-12-18 

Medborgarförslag om att 
Kanadagäss utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag på ökad 
avskjutning 

Utreda långsiktig lösning till 
kommande säsong. 

Blåstrukturplan/Vatten plan/ 
Vattenstrategi 

Uppdra till förvaltningen att i 
samband med framtagande av 
kommande översiktsplan ta fram en 
vattenplan i nära samarbete med 
plan- och utvecklingsavdelningen. 

7(7) 

Vår beteckning 

MTN nr 2012.3235 

därmed att anse 
medborgarförslaget 
besvarat 

KF§ 64/2012 

Uppdraget avslutat 

kommunstyrelsen samt 
plan- och utvecklings
avdelningen 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 10 

Information från förvaltningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-01-28 

MTN 2012/121 

Förvaltningschefen informerar om bowlinghallens avbetalningsplan 
för obetalda hyror. 

Kostchef, Sunna-Kajsa Israelsson, kommer att sluta sin anställning 
under våren. Rekrytering av ny chef är påbörjad. 

En kort redogörelse över förvaltningens ekonomi för 2012 görs av 
förvaltningschefen. Det beräknade underskottet blir ca 9,5 miljoner. 
Redovisning och analys kommer att ske till nästa sammanträde den 
18 februari. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.267 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-01-28 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 11 MTN 20121120 

Uppdrag, påbörja ombyggnad av Cafe Håbo 

Sammanfattning 
Enligt beslut MTN § 123, 2012-11-05, har pengar avsatts för Nytt projekt 
Cafe Håbo. Projektet avser ombyggnad av kommunhusets cafe till ett större 
och bättre anpassat för behoven. 

Miljö- och tekniknämnden föreslår att detta projekt ska vara ett uppdrag på 
uppdrags listan. 

Beslutsunderlag 
- Beslut, MTN § 123, omfördelning av investeringar, 2012-11-05 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
påbörja ombyggnad av Cafe Håbo. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.343 
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