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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §23 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

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 ilmebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegerings besluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkalias av miljö- och tekniknämnden. 

Bostadsanpassning, 2013-02-01-03-01 
Beviljade 17 st 
Delvis bifall l st 

Grävningstillstånd 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark l st 

Hyreskontrakt 
Fastighetsavdelningen 2 st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning-bostadsanpassning 2013-03-01 
Sanunanställning av delegeringsbeslut, 2013-02-28 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-28 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkäm1er redovisningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.761 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 24 MTN 2011/88 

Ekonomisk redovisning per 28 februari 2013 

Sammanfattning 
Förvaltningsekonomen redogör för miljö- och tekniknämndens samt V A
och avfallsavdelningens ekonomiska utfall för perioden l januari - 28 
februari 2013 samt prognos för 2013 avseende drift. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning februari 2013, Miljö- och tekniknämnden 
Månadsuppföljning februari 2013, VA-avdelningen 
Månadsuppföljning februari 2013, Avfallsavdelningen 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.762 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §25 MTN 2013/25 

nödvändiga för att bostaden ska var ändamålsenlig som bostad för den 
funktionshindrade. Kommunen har att pröva dels om åtgärderna utifrån 
gällande bestämmelser kan stödjas med bidrag, dels intygets styrka. Intyget 
ska således styrka nödvändigheten av åtgärden. 

Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av 
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. De flesta 
garageuppfarter utomhus blir hala på vintern om man inte håller dem fria 
från snö och is samt sandar eller saltar ordentligt. Om detta inte sker är 
garageuppfarten en allmän fara för alla som passerar där och det åligger 
fastighetsägaren att haJkbekämpa vid sin egen fastighet. En del av 
plattläggningen behöver läggas om av andra skäl än behovet av 
anpassningen på grund av dålig dränering vid befintlig carport som innebär 
att det rinner ut vatten som fryser och blir till is på garageuppfarten. 

Förvaltningen föreslår avslag och finner att det till ansökan bifogade intyget 
inte tillräckligt tydligt styrker sambandet mellan funktionsnedsättningen och 
ny carport inklusive underarbete (stenläggning) direkt utanför sökandes 
ingång för att slippa gå på snö och is. Åtgärden kan av dessa skäl ej 
bedömas nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och bidrag kan 
därför ej beviljas i denna del. 

Beslutsunderlag 
Ritningar, skiss 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-06 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
för ny carport inklusive underarbete (stenläggning) direkt utanför 
sökandes ingång, till en kostnad av ca 316 000 kr. 

2. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningschefen att skriva på 
bostadsanpassningsbeslutet. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

%Rlf l 
Nr 2013.763 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§26 

Antagande av avfallsföreskrifter · 

Sammanfattning 

MTN 2012/113 

Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter har reviderats med anledning av 
nytt av1al gällande kommunens avfallshämtning, införande av obligatorisk 
utsortering av matavfall och andra förändringar inom avfallsområdet 

Kommunens avfallsföreskrifter är en del av kommunens 
renhållningsordning. Förslag till nya avfallsföreskrifter har varit ute på 
samråd och utställning. Den 4 mars 2013 upphörde utställningstid en, inga·· 
synpunkter har inkommit. 

Miljö- och teknikförvaltningen föreslår att miljö- och tekniknämnden 
godkänner de reviderade avfallsföreskrifterna och överlämnar dessa till 
kommunfullmäktige för antagande och att gälla från och med den l :a maj 
2013. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-01 

Förslag till avfallsföreskrifter daterade 2013-01-31 
Gällande avfallsföreskrifter (Renhållningsordning) 
M1N § 133, reviderade avfallsföreskrifter, samråd 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna de föreslagna 
avfallsföreskrifterna med tillhörande bilagor. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta · 
föreslagna avfallsföreskrifter med bilagor. Dessa ska gälla från 1 :a 
maj 2013. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
A vfallsavdelningeh 
Kommunfullmäktige (för beslut) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 27 MTN 2013/21 

Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

Sammanfattning 
Täta tak är en förutsättning för en bra inomhusmiljö. Västerängen har 
drabbats hårt av takläckage under flera år vilket ger en negativ inverkan på 
såväl verksamhet som byggnad. 

Utredning och projektering har genomförts för att ta fram de åtgärder som 
behövs för att skapa en långsiktigt hållbar lösning. Åtgärderna är omfattande 
och två alternativ på kvalitet är framtagna för genomförandet. 

Alternativen är kostnadsberäknade och plan finns för genomförande men 
budget saknas för att kunna genomföra projektet. Därav behöver extra 
investeringsmedel beslutas av kommunfullmäktige. 

Nytt förslag 
Karl-Axel Boström (M) med fler, presenterar ett nytt förslag: 

Miljö- och tekniknämnden beslutar att under 2013 utföra en mer 
genomgående utredning för att skapa en hälsosam skolbyggnad med en 
planering som är anpassad till dagens pedagogik. Utredningen ska ta fram 
alternativ där ett av alternativen är en helt ny skolbyggnad. 

Motivering: 
Västerängsskolan är byggd för en pedagogik, "skola 2000", som inte 
används i Håbo. "Skola 2000" innebär mycket små klasser i små rum med 
stora gemensamma ytor. Skola 2000 har egentligen aldrig genomförts i 
Håbo. Med dagens skolpolitik, där alla elever skall inlemmas i den 
traditionella skolan, så måste det finnas små rum för specialpedagogik, 
vilket innebär att andra klassrum måste vara större för att kum1a härbärgera 
något större klasser än vad "Skola 2000" antog. Då Västerängsskolan måste 
åtgärdas för stora byggfel, anser vi att det mycket väl kan bli mindre 
kostsamt att helt bygga om hela skolan än att åtgärda dessa kända problem. 
Då skolan skall anpassas till dagens behov, är det viktigt att en utredning 
genomförs som både tar hänsyn till att dagens Västerängsskola har stora 
byggproblem samt att Västerängsskolan behöver helt ny arkitektur. Detta 
bör noga utredas tillsammans med skolförvaltningen. 

Christian Ghaemi (MP) föreslår att en beslutspunkt läggs till förvaltningens 
förslag: 

Milj ö- och tekniknänmden uppdrar till förvaltningen att i samråd med 
skolförvaltningen se över skolans lokaler och anpassa skolan till dagens 
pedagogiska behov. Budget för verksamhetsanpassningarna hanteras 
separat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 27 MTN 2013/21 

Forts ... 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag med ordförandes tillägg samt Karl-Axel Boström 
(M) förslag. Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och firu1er att 
miljö- och tekniknämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
ordförandes tillägg. 

Beslutsunderlag 
Utredning daterad 2013-02-25 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-25 

Beslut 

l. Miljö- och tekr1iknämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
extra investeringsmedel på 7,75 miljoner kronor för att genomföra 
Renovering Västerängsskolan enligt alternativ 2 i bilagan. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommm1fullmäktige justerar 
beslutet omedelbart för att byggstart ska kunna ske direkt efter 
skolavslutningen. 

3. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen att i samråd med 
skolförvaltningen se över skolans lokaler och anpassa skolan till dagens 
pedagogiska behov. Budget för verksamhetsanpassningarna hanteras 
separat. 

Beslutsexpediering 
Fastighetschef 
Kommm1fullmäktige (för beslut) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-18 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN §28 

Flytt av befintlig byggnad, Sjövägen 1 

Sammanfattning 

MTN 2012/82 

På fastigheten Dyame 2:4, med adress Sjövägen l, ska nybyggnation göras 
för ett nytt gruppboende. På fastigheten finns idag en befintlig byggnad som 
måste tas bort ilman nybyggnationen kan påbörjas. En utredning har 
genomförts fdr att se om möjlighet finns att flytta den befintliga byggnaden 
till en annan fastighet. En inventering har genomförts för att klarlägga om 
byggnaden uppfyller nuvarande myndighetskrav så som brand, ventilation 
och energi. Byggnadens konstruktion har även bedömts fdr att se om den är 
möjlig att flyttas. 

Utredningen visar på flera problem där två huvudsakliga punkter är: 

• Grundkonstruktionen behöver bytas helt då det är platta på mark. 

• Blockväggar och tak kan eventuellt flyttas men måste byggas om för att 
klara energikrav och täthet. Energiprestanda är idag 211 k Wh/m2 och år 
vilket måste halveras fdr att klara kraven enligt BBR. 

Utredningens slutsats är att det inte finns någon ekonomisk vinning att flytta 
befintlig byggnad till en ny plats och anpassa denna efter dagens krav. 
Flytten bör jämföras mot en ny byggnad som kan utformas efter 
verksamhetens behov och bli mer yt- och energieffektiv och därigenom i 
längden blir mer ekonomisk. 

Rivning och hantering av den befintliga byggnaden ingår i npphandlingen 
för nybyggnation. I projektet kan möjlighet ses över för att sälja delar av 
byggnaden då detta kan gynna budgeten för projektet. 

Beslutsunderlag 
Utredning Oktavia daterad 2013-02-25 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-25 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att inte flytta befintlig byggnad på 
Sjövägen l med fastighetsbeteckning Dyame 2:4, till en annan fastighet. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §29 

Miljöplan, revidering av uppdrag 

Sammanfattning 

MTN 2011/76 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06, § 45 att uppdra till 
förvaltningen att ta fram en miljöplan/program för Håbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014 samt att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta 
med detta. 

Under 2011-2012 arbetades förslag till tre fokusområden för miljöplanen 
fram där den politiska referensgruppen var en viktig del. Arbetet har fortsatt 
under 2012 med att arbeta fram mål och handlingsplan. Under det arbetet 
har referensgruppen samt projektgruppen sett svårigheter med att anta en för 
långtgående handlingsplan. Förslaget är att dela dokumentet där en del är 
miljöstrategin som sträcker sig till 2030 och en del är en handlingsplan. 
Handlingsplanen bör inte vara längre än fyra år framåt och tas fram av 
respektive nämnd. 

Projektgruppen som består av representanter för verksamheterna samverkar 
för att förmedla och utbyta kunskap från olika infallsvinklar. Arbetet i 
projektgruppen innebär såväl förmedlande av data till miljöstrategiska 
enheten som att tillhandahålla analyserat material. Referensgruppen 
bestående av kommunens ledningsgrupp ansvarar för att löpande följa 
projektet genom projektledarens rapportering. 

För att tydliggöra skillnaden mellan miljöplanens längre perspektiv och 
handlingsplanemas kortare perspektiv bör planen/programmet benämnas 
strategi. Innebörden av en miljöpolicy kommer att ingå som en del i det som 
benänms miljöstrategi. 

Beslutsunderlag 
Beslut från miljö- och tekniknämnd en, 2011-04-06, § 45 

- J:jänsteskrivelse daterad 2013-02-26 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar attuppdra till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att ta fram en miljöstrategi, tidigare benämnd 
miljöplan och miljöpolicy, för antagande i kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2011-2014. 

Beslutsexpediering 
Administrativa avdelningen 
Kommunfullmäktige (för kärmedom) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 30 MTN 2012/57 

Naturreservat Bålstaåsen, revidering av uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06, § 44 att uppdra till 
förvaltningen att fortsätta utreda möjlighetema att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under mandatperioden 2011-2014. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04, § 24 att avbryta planuppdraget för 
Åsleden och att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till 
planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget. 

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå att miljö- och tekniknämnden 
samordnar uppdraget om naturreservat för Bålstaåsen med 
kommunstyrelsens uppdrag om planprogram för del av Bålstaåsen och 
grustaget. 

Förvaltningen föreslår därför att uppdraget revideras så att det 
överensstämmer med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen, 2013-02-04, § 24 
Beslut från miljö- och tekniknämnden, 2011-04-06, § 44 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-15 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att samordna uppdraget om 
naturreservat för Bålstaåsen med kommunstyrelsens uppdrag om 
planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.768 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 31 MTN 2013/22 

Medfinansiering av projektet "Mälaren - en sjö för miljoner" 

Sammanfattning 
Mälarens vattenvårdsförbund vill genom projektet "Mälaren- en sjö för 
miljoner" erbjuda stöd till alla kommuner i avrinningsområdet i arbete med 
att säkra vattenresurserna och förbättra vattenkvaliteten i Mälaren. 

Syftet med projektet är att det ska underlätta och påskynda kommunernas 
åtgärdsarbete för att säkra vattenresurserna i Mälaren. Projektet kommer 
även att innehålla en seminarieserie. De kommuner som väljer att gå med i 
projektet betalar en krona per invånare under 2013 och 2014. 

Miljö- och teknikförvaltningen har i dag inga resurser, personella eller 
finansiella, för att delta i projektet "Mälaren- en sjö för miljoner" och 
föreslår därför att Håbo kommun inte deltar i projektet. 

Nytt förslag 
Nämnden föreslår att kommunen deltar i projektet och att presidiet deltar 
aktivt i projektet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag att Håbo kommun inte deltar i projektet "Mälaren 
-en sjö för miljoner" 
Nämndens förslag att Håbo kommun deltar i projektet och att presidiet 
deltar aktivt i projektet samt att projektet bekostas inom ram för 
verksamheten 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och fi1mer att miljö- och 
tekniknämnden beslutar enligt nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
"Mälaren- en sjö för miljoner" erbjudande om att delta i projekt och 
seminarieserie, daterad 2012-11-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att Håbo kommun deltar i projektet 
"Mälaren- en sjö för miljoner". 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att presidiet deltar aktivt i projektet 
och uppdrar åt förvaltningschefen att finansiera projektet inom 
budgetram. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 31 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunstyrelsen, för kännedom 

EXPEDIERAD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

MTN 2013/22 
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rnl HÅBO 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och teknikn1imnden 

JUSTERARE 

MTN § 32 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning 

MTN 2010/83 

Miljö- och tekniknämnden är en instans som har möjlighet att yttra sig om 
förslag till detaljplaner, detaljplaneprogram och områdesbestämmelser. Då 
remisstiden normalt är ca 4 veckor kan det ibland vara svårt att hinna ta upp 
yttranden till nämnden innan tiden gått ut. 

Förvaltningen föreslår därför att delegera till respektive avdelningschef att 
yttra sig angående förslag till detaljplaner, detaljplaneprogram och 
områdesbestämmelser. 

Nämnden fareslår att avdelningschef yttrar sig efter samråd med ordförande 
i milj ö- och tekniknärnnden. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning, miljö- och tekniknämnden, daterad 2013-03-05 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-05 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att delegera till respektive 
avdelningschef att yttra sig, i samråd med ordförande, angående fårslag 
till detaljplaner, detaljplaneprogram och områdesbestämmelser. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-05 

Vår beteckning 

MTN201 0/83 nr 2013.645 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, Administrativ chef 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

Revidering av antagen delegeringsordning för miljö- och tekniknämnden 

Delegationsordning daterad 2012-11-13 upphör att gälla. 

Allmänna bestämmelser 
Med de forbehåll som anges i kommunallagen (1991:900) kap 6 § 34 delegerar miljö- och 
tekniknämnden inom ramen för nämndens förvaltningsområde beslutanderätten i nedan angivna 
ärenden. 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas månadsvis till den som lämnat 
delegationen. Amnälan till miljö- och tekniknämnden sker vid forsta sammanträde månaden efter 
delegationsbeslutet 

Bestämmelser om ersättare 
Vid forfall for miljö- och tekniknämndens ordförande f'ar beslut fattas av miljö- och 
tekniknämndens vice ordförande. 

Vid förfall för tjänsteman f'ar, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av fdrvaltningschefen. 

Vid forfall för förvaltningschefen får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av miljö- och 
tekniknämndens ordförande. 



RAPPORT 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datuin 
2013-03-05 

Vår beteckning 
MTN201 0/83 nr 2013.645 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 

Arende Delegat 

Delegation enligt KL 6 kap § 36*) Ordförande 

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader etc. 
- till ett värde överstigande två basbelopp men understigande 500 tkr Avdelningschef 

avseende egen avdelning. 
- till ett värde av mellan 501 tkr och 

2,5 mkr F öryaltningschef 

Teckna hyreskontrakt, som avser uthyrning, för en tid av högst tre år. Förvaltningschef 

Teckna leasingavtal for fordon och maskiner med ett värde av högst l O Förvaltningschef 
basbelopp och med en avtalstid på som längst tre år. 
Rätt att bevilja/avslå bidrag för bostadsanpassning Handläggare 
upp till tre basbelopp bostadsanpassning 

Grävningstillstånd i gatumark/parkn1ark i Håbo kommun Trafikingenjör 
Gatuchef 

Fastställande av belägenhetsadress enligt l O § och lägenhetsnummer Kartingenjör 
enligt 11 § i lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

Tillstånd till hämtning på annan plats/delat kärl Assistent (kundtjänst) 

Yttrande över forslag till detaljplaner, detaljplaneprogram och Avdelningschef for 
områdesbestämmelser respektive verksamhet i 

samråd med nämndens 
ordförande 

Beslut att ej lämna ut allmän handling Nämndens sekreterare 

*) En nämnd rar uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nänmdens nästa sanunanträde. · 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 33 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

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. 

Ordförande föreslår följande tillägg tilllistan med uppdrag till miljö- och 
teknikforvaltningen: 

Uppdrag nummer 30 
Kostavdelningen inleder ett pilotprojekt med odlingslott i samarbete med 
sko Iförval tningen. 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista, daterad 2013-02-27 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkäm1er redovisning av uppdragslista, 
daterad 2013-02-27. 

2. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen att återrapportera 
uppdrag nummer 30 till nämnden med konsekvensbeskrivning samt 
forslag till beslut. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-18 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.774 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Gatuavdelningen 
Ulla Lindroth-Andersson 
Gatuchef 
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

Rapport från gatuavdelningen 

status uppdragslistan 2013-03-18 

Hundrastgård 

Investeringsmedel finns. Gatuavdelningen har varit i kontakt med en av förslagsställarna, Pia 
Hånberg. Vid kontakterna har framkommit att hnndägarna gärna vill se en hundrastgård som är 
delad i två avdelningar, en för stora hundar (100m2) och en för små hundar (500m2). 
Hundägarna ser även gärna att vi sätter upp ett högre staket än vad som har kalkylerats (120 cm). 
De önskar minimum !50 cm, gärna högre. 

Vi har kommit överens om att den bästa placeringen är någonstans mellan kolonilotterna och 
Gröna dalen skolan, rätt nära koloniområdets parkering för att inte behöva bygga för mycket 
gångväg in till rastgården. På denna plats finns ingen närliggande gatu- eller gångvägsbelysning 
och under den mörka årstiden önskar man ha hundrastgården upplyst. Vi undersöker alternativet 
att lösa belysning genom enstaka solcellsdrivna belysningsstolpar för att inte behöva dra kabel, 
detta skulle medföra för stora kostnader. 

Pia Hånberg är även administratör för Facebookgruppen "H undparker i Håbo kommnn" och hon 
har där ställt frågan om hundägarna kan tänka sig bilda en förening som tar hand om skötseln. 
TyvätT har det inte funnits ett sådant intresse. Nämnden måste därför beakta den ökade 
driftkostnad om ca 45 000 kr/år som uppkommer när hundrastgården tagits i bruk. 

Upprättande av rullande långsiktig plan för underhåll och upprustning av skol- och 
förskolegårdar. 

Vi kommer under våren att anlita en konsult för att ta fram dessa planer (en för underhåll och en 
för upprustning). 

Gångväg på banvallen vid stämsvik samt utryckningsväg från Ekotskrog till Stämsvik. 

Gångvägen är färdigställd. Räddningsvägen kommer inte att utföras/skjutas upp eftersom 
Trafikverket planerar trafikplats Krägga. När trafikplatsen är klar kommer räddningstjänstens 
möjlighet att snabbt ta komma på plats att vara god. 

För att lösa möjligheterna för räddningsfordon att ta sig till Krägga/ Stämsvik under den tid som 
Trafikverket utreder och låter anlägga trafikplatsen ska gatuavdelningen och Plan- och 
utvecklingsavdelningen försöka finna en tillfallig lösning genom att teckna ett avtal med ägaren 
till Övergran 6:2, Evert Andersson. Det finns en möjlighet för räddningstjänsten att använda den 
lilla grusväg som går från Ekolskrog till vändplanen Segerstavägen/Stämsviksvägen via servitut 
över Övergran 6:2. Mot en rimlig ersättning till fastighetsägaren skulle detta säkert gå att 
genomföra. Om det inte är möjligt får vi ta upp byggnationen av räddningsvägen återigen. 



RAPPORT 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-18 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.774 

Säkra ridvägar i kommunen 

Gatuavdelningen har varit i kontakt med Håbo Marknads AB som har get sitt tillstånd att 
forlägga ridvägar var som helst inom deras markområden. Nu återstår att utreda var de som rider 
tycker att det är lämpligast att förlägga dessa. I uppdraget anges inte om det är något särskilt av 
de inom kommunen belägna stallen som uttryckt denna önskan. En diskussion borde foras med 
dem som ska använda sig av ridvägarna. 

Anläggande av ridvägarna forutsätter sedan skyltning och eventuell röjning och gallring. 

Hälsans stig 

Planering påbörjad. Kostnad for en stig på ca 4 km beräknas till ca 45 000 kr exklusive 
montering av skyltar. För montering beräknas ca 5 000 kr/km beroende på hur många skyltar 
som krävs för att det ska bli tydligt var stigen går. 

Granvallen 

Utredning påbörjas så fort snön smält undan. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 34 MTN 20121121 

Information från förvaltningen 

Fastighetschefen informerar om hyresavtal för MIU-skolan med 
fastighetsavdelningen men som nu ska tecknas med skolan. 

Gröna Dalenskolan har önskemål om att bedriva verksamhet från 
försko leklass upp till nian. Detta är inte möjligt idag då Läraskolan 
har verksamhet i en del av lokalema. Altemativa lokaler föreslås för 
Läraskolans verksamhet. 

En avbetalningsplan ska upprättas för bowlingshallens 
verksamhetsutövare så att de kan fortsätta att bedriva sin 
verksamhet. 

PWC har gjort en utredning om VA-verksamheten som fått en 
revisionsrapport. Denna ska bemötas framöver. 

En besiktning av Granvallen ska göras när snön försvunnit för att se 
om denna går att använda för Håbo FF:s verksamhet. De kommer 
även att kunna använda Björkvallen och eventuellt Gröna Dalens IP. 

Exploatering av Draget, Björnbro och Frösundavik kommer att 
medföra infrastrukturinsatser som ska utföras av kommunen. Den 
kompetensen finns inte i dag inom kommunen. 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.772 


	Första sidan omedelbar justering
	Anslag/bevis omedelbar justering
	Första sidan normal justering
	Anslag/bevis normal justering
	Innehållsförteckning 
	MTN § 23 Redovisning av delegeringsärenden
	MTN § 24 Ekonomisk redovisning 
	MTN § 25 Bostadsanpassningsbidrag ärende nr 2012/21
	MTN § 26 Antagande av avfallsföreskrifter
	MTN § 27 Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan
	MTN § 28 Flytt av befintlig byggnad, Sjövägen 1
	MTN § 29 Miljöplan, revidering av uppdrag
	MTN § 30 Naturreservat Bålstaåsen, revidering av uppdrag
	MTN § 31 Medfinansiering av projektet "Mälaren - en sjö för miljoner"
	MTN § 32 Revideringa av delegationsordning
	MTN § 33 Uppdragslista
	MTN § 34 Information från förvaltningen

