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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 

§ 35 Information från PWC, översyn av kostverksamheten 

§ 36 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 37 Leasing av komprimatorer till Återvinningscentralen i Västerskog 

§ 38 Vägnamn, ny väg i Katrinedal 

§ 39 Friluftsplan l Upplevelseplan, avslutande av uppdrag 

§ 40 Omfördelning av investeringar 

§ 41 Uppdragslista 

§ 42 Information från förvaltningen 

§ 4 3 Leasingavtal for traktor till gatuavdelningen (omedelbar justering) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSSESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 

MTN 2013/33 

Information från PwC, översyn av kostverksamheten 

Sammanfattning 
Anders Tömqvist och Cecilia Högberg från PwC informerar om den 
översyn av kostverksamheten i Håbo kommun som gjorts. 

Kostverksamheten i Håbo kommun tillagar och serverar mat till barn och 
elever inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium samt till boende 
och brukare inom kommunens äldreomsorg. Kosten är idag 
anslagsfinansierad under miljö- och teknikförvaltningen. Det förekommer 
olika uppgifter om vad verksamheten kostar och om den bedrivs med 
tillfredställande effektivitet och kvalitet. Förvaltningschefen har engagerat 
PwC för att genomföra en översyn av kostverksamheten. 

Uppdraget tir formulerat enligtfölj ande: 

Analysera kostverksamhetens kostnader och erhåll en kosluad som 
kan anses vara kvalitetssäkrad. Kostnaden kan specificeras för 
skolbam, förskolebarn, gymnasieungdomar och pensionärer. 

Utifrån analysen av kostnadema bedöma om verksamheten i 
jämförelse med andra kommuner bedrivs effektivt så väl ekonomiskt 
som organisatoriskt. 

Ge förslag till hur verksamheten ska organiseras och ledas. 

För att genomföra översynen har PwC analyserat kostnadsdata, studerat och 
läst olika typer av dokument. Intervjuer har även genomförts med kostchef, 
biträdande kostchef samt ekonomer vid skolförvaltningen och miljö- och 
teknikförvaltningen. 

Trender och omvarldsanalys: 

Kommunerna samordnar i allt högre utsträckning 
måltidsverksamheten. 

Oavsett hur verksamheten organiseras är det viktigt med dialog för 
att överföra fackkunskaper mellan områdena så att alla berörda ges 
möjlighet att känna till gällande mål, regler och möjligheter 

Den ekonomiska regleringen varierar mellan att den är 
anslagsfinansierad och att den bedrivs med köp- och sälj system. 

Översynen av kostverksamheten har visat på ett antal problemområden men 
också på en verksamhet som i stora drag bedrivs på ett effektivt sätt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.993 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 35 MTN 2013/33 

Forts .... 

Kostnader kan redovisas på flera olika sätt: 

Totalkostnad per portion 

Kostnad för livsmedel per portion. 

Portionspriset kan inkludera eller exkludera kostnad för lokaler. 

SCB redovisar kommunernas måltidskostnad per grundskoleelev i 
egen regi. A v instruktionerna till kommunerna vid uppgiftslämning 
framgår att kostnaden för lokaler ska exkluderas. 

Rekommendationer: 

Beslut 

Kommunens målstyrning kompletteras med tydliga mål för 
kostverksamheten som kan antas på nämndnivå. 

Överväga en annan organisatorisk tillhörighet för kostverksamheten. 
Utredningen visar på ett antal fördelar att kostverksamheten tillhör 
skolförvaltningen. I nuläget är verksamheten organiserad under 
samma förvaltning som tillsynsmyndigheten. 

Redovisningen av såväl nedlagda kostnader som portionsstatistik 
förbättras. 

Priset för försäljning av lunch höjs. 

Måltidskostnaderna som är hänförliga till skolbarnomsorgen 
särredovisas till den verksamheten. 

Försko leköken ser över sin organisation för att minska 
personalkostnaderna. 

Många av de problem som redogjorts för skulle försvinna eller 
minska om måltidsverksamheten övergick från att vara en 
anslagsfinansierad verksamhet till en köp- och sälj verksamhet. 

l. Miljö- och tekniknämnden godkä1mer informationen 

JUSTERARE ~ 

ft l J l 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.993 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 36 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 

MTN 2012/122 

Miljö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordforande 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, 2013-03-02-03-25 
Beviljade 15 st 
Avslag l st 

Grävningstillstånd 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark l st 

Hyreskontrakt 
Fastighetsavdelningen 2 st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning-bostadsanpassning 2013-03-26 
Sammanställning av delegeringsbeslut, 2013-03-27 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkärmer redovisningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.998 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 

MTN 2013/18 

Leasing av komprimatorer till Atervinningscentralen i 
Västerskog 

Sammanfattning 
15 oktober 2012 tog kommunen över driften av återvinningscentralen i egen 
regi. Personalen arbetar ständigt med förbättringar kopplat till nämndens 
mål och föreslår nu att Avfallsavdelningen ska leasa två komprimatorer som 
sedan hyrs ut till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. På så sätt får 
vi ner antalet transporter, minskar bullret samt undviker risken att få 
överfyllda behållare. 

Bakgrund 
Personalen på Återvinningscentralen Västerskog arbetar för att förbättra 
miljön med de medel de kan bistå med. Återvinningscentralen har haft 
problem med fulla behållare vid behållarna för förpackningar vilket har 
resulterat i att fåglar plockar ur behållarna vilket i sin tur skapar problem, 
detta trotts att de töms varje vecka. Efter samtal med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB, som har hand om förpackningsinsamlingen, har 
personalen kommit fram till ett förslag, där Återvinningscentralen leasar två 
komprimatorer till anläggningen och sedan hyr ut dessa till Förpacknings
och tidningsinsamlingen AB. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB 
betalar leasingkostnad samt kommunens administrativa kostnader, det 
kommer alltså inte kosta abonnenterna någonting. 

Behållarna som finns på Återvinningscentralen idag töms varje vecka och 
rymmer ca 200 kg förpackningar, de nya komprimatorerna rymmer ca 2000 
kg förpackningar vilket innebär farre transporter och minskat buller och 
minskade utsläpp från lastbilstransporterna. Det ger en bättre arbetsmiljö 
och mindre risk för överfulla behållare, vilket gagnar både personal, 
besökare och transportör. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Bilaga l Offert, komprimatorer 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-26 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att förvaltningen leasar två 
komprimatorer för 4 123 kr/mån i 60 månader, och sedan hyr ut dem för 
5 000 kr/mån (för att täcka kommunens administrativa kostnader), under 
samma period till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.999 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN § 38 

Vägnamn, ny väg i Katrinedal 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 

MTN 2013/26 

Ett nytt område i Katrinedal behöver ett nytt vägnamn. Namngruppen har 
fått in ett förslag, Hällen. Gruppen anser att det är ett lämpligt namn med 
tanke på att vägen går fram till ett gammalt torp som kallades för Hällen. 

Beslutsunderlag 
- F örs lag, daterat 2013-02-25 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att ge vägen i Katrinedal namnet 
Hällen. 

Forts .... 

~l~ l 
EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1000 



HÅBO 
I<OMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 38 

Forts ... 

Beslutsexpediering 
Bålsta postkontor 
Närpolisen i Håbo 
Vårdcentralen 
Lokala skattekontoret 
Eon 
Telia Skanova NWI 
Polismyndigheten i Uppsala län 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
Skolförvaltningen 
Byggavdelningen 
Miljöavdelningen 
Gatuavdelningen 
V A-avdelningen 
Tidningstjänst AB, Box 68, 745 22 Enköping 
Namngruppen 

;ERAREI ~l 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 

MTN 2013/26 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1000 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 

MTN 2011/86 

Friluftsplan/Upplevelseplan, avslutande av uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-12-07, § 115 att uppdra till 
förvaltningen att ta fram en friluftsplan!upplevelseplan för Håbo kommun. 

Syftet var att göra en plan som kan användas for att ge allmänheten tillgång 
till de intressanta besöksmål som finns i kommunen. Fonnalet på planen 
skulle vara en karta på hemsidan där man kan klicka på ett besöksmål och få 
tillgänglig information. 

Samtidigt har ett arbete pågått med att ta fram en ny karttjänst for flera olika 
områden inom kommunen, däribland en besökskarta. 

I besökskartan kommer alla besöksmål att finnas med inklusive målpunkter 
for friluftsliv och värdefull natur och därfor behöver inte en separat 
friluftsplanlupplevelseplan tas fram. 

Förvaltningen föreslår därfor att uppdraget om att ta fram en 
friluftsplanlupplevelseplan avslutas i och med att besöksmålen redan finns 
o·ch kommer att läggas in i kartan för allmänheten att ta del av. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden, 2011-12-07, §J 15 

- Tjänsteskrivelse, 2013-03-19 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att upplevelseplanen integreras med 
besökskartan och att arbetet med upplevelseplan/fri luftsplan avslutas 
samt att uppdraget avslutas i uppdragslistan. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2013.1001 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-15 

MTN 2012/100 

Omfördelning av investeringar 

Sammanfattning 
På uppdrag av förvaltningschefen har ansvariga avdelningschefer sett över 
möjligheten till omprioritering av investeringsmedeL Syftet med 
omfördelningen är att visa på möjligheter att få ut mer av de befintliga 
medel som finns inom nämnden. 

Miljö- och teknikförvaltningen ser följande möjlighet till omfördelning av 
investeringsbudget: 

Projekt Kommentar Kronor 

1153 Flytta fram detta -1400 000 
Ventilationsombyggnad projekt framåt i tiden 

för att prioritera andra 
mer akuta projekt. 

1155 Arbetsmiljö Avvakta med detta -1 100 000 
forskolor projekt till fordel för 

andra mer akuta 
projekt. 

1312 Projektet kommer inte -300 000 
Centrumutveckling bli så dyrt som man 

forst trodde när man la 
budget for detta. 

Total minskning -2 800 000 

Den totala minskningen av investeringsmedel för projekten ovan fördelas 
enligt nedan per projekt. 

Forts ... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1002 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §40 

Forts ... 

Projekt 

1122 Takåtgärder 
Sko1or 

1101 Lundby 
ridanläggning 

Beslutsunderlag 

Datum 

2013-04-15 

MTN 20121100 

Kommentar Kronor 

Främst är det 2 500 000 
Västerängsskolans tak 
som är i akut behov av 
åtgärder. 

För att fårdigställa den 300 000 
volt man planerat för så 
behövs ytterligare 
medel för de offererade 
priserna har ökat. 

Total ökning 2 800 000 

- Tjänsteskrivelse, 2013-03-25 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att omfördelning av 
investeringsmedel utförs enligt ovanstående förslag. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsekonomen 
Fastighetsavdelningen 
Gatuavdelningen 
Förvaltningschefen 
Kommunfullmäktige 

·--

;;RE~ l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1002 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 41 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-04-15 

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. 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista, daterad 2013-03-18 

- Tjänsteskrivelse, 2013-03-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisning av uppdragslista, 
daterad 2013-03-18. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1003 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Susanne Nyström 
Administrativ controller/nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

RAPPORT 
Datum 
2013-03-18 

1(7) 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.712 

Uppdragslistan uppdaterad efter sammanträde den 18mars 2013 

Medborgarförslag om att för2013 men ingen 
anordna en hundrastgård utökad driftbudget, 
inom Västerängsområdet alternativ finansiering 
Uppdra till förvaltningen att av driften har sökts men 
undersöka möjligheten att uppföra inget intresse finns, 

ett antal hundrastgärdar inom driften beräknas kosta 

kommunen. 45 000 kr/år 

MTN 2009/56 
Motion om upprättande av 

090929 att göras under 2013 

§ 77 
en rullande långsiktig plan med hjälp av extern 
för underhåll och konsult som finansieras 
upprustning av skol- och via investeringsmedel 
förskolagårdar för upprustning av skol-

Uppdra till förvaltningen att ta och förskalegårdar 

fram dels en skötselplan för drift 
och periodiskt underhåll som Under våren 2013 

inkluderar säkerhetsbesiktning kommer en konsult att 
anlitas för att ta fram 

och dels en upprustningsplan för en underhål.lsplan och 
skolor och förskolor. De behov en upprustningsplan. 
som framkommer i planen prövas 
i samband med det årliga 
budgetarbetet. 

MTN 20101106 
Utökning av befintliga 

samarbete med 

101207 plan- och utvecklings-

§ 121 
verksamhetsområden avdelningen 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om ytterligare fastigheter 
kan inkluderas i befintliga 
verksamhetsområden. 

Gångväg på banvallen vid 
ULA Gängväg klar. 

101207 
stämsvik samt 

Räddningsvägen 
§ 123 

utryckningsväg från 
avvaktar 
Trafikverkets 

Ekolskrog till Stämsvik 
planering av 

Uppdra till förvaltningen att i 
trafikplats Krägga. 

samband med besvarande av 
motion om G C-väg via stamsvik 

Eventuell tillf:illig 

även ta med ovan gängväg och 
lösning med privat 

utryckningsväg. 
grusväg 

*endast uppdrag från ordförande är numrerade 



HÅBO 
I<OMMUN 

Medborgarförslag om 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda förutsättningarna för 
naturreservat eller andra 
skyddsformer för Lillsjön och 
Båts backen. 

MTN 20101111 
Ansökan om medlemskap i 

110406 
§ 42 

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

tema. 

Naturreservat Bålstaåsen 
110406 

Uppdra till förvaltningen att 
§ 44 

fortsätta utreda möjligheterna för 
att bevara Bålstaåsen som 
natun·eservat under 
mandatperioden 2011-2014. 

Miljöstrategi (tidigare 
110406 

§ 45 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Håbo kommun under 
mandatperioden 201!-2014. 

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

RAPPORT 2(7) 

Datum 
2013-03-12 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.712 

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

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

MK Enligt 3. 
det samordnas med 
kommunstyrelsens 
planprogram för del 
av Bålstaåsen och 
grnstaget 

AA 4. 

fokusområden är 
framtagna. A vstämnlng 
med kommunlednings-
grupp december 2012. 
Revidering av uppdrag 
gjordes 18 mars 2013. 
Arbete pågår med 
framtagande av gröna 
nyckeltal för 
uppföljning. Förslag på 
mål, strategier och 
åtgärder arbetas fram. 



HÅBO 
KOMMUN 

Handlingsplan 
110406 

§ 46 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheterna för Håbo 
kommun att bli en fossilbränslefTi 
kommun till2030. 

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

Il 
Ta fram förslag på en 

110406 
§ 49 

"vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har for avsikt att 
under våren 2011 börja arbetet 
med att ta !Tam en 
dagvattenpolicy. 

MTN 11 Ta fram åtgärdsprogram för 
110406 

§50 
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 

MTN 20101111 
Energieffektivisering i 

110406 
§51 

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

RAPPORT 3(7) 

Datum 
2013-03-12 

Vår beteckning 
MTN20121120 nr2013.712 

Efter avstämning med 
ledningsgruppen i 
december 2012 har 
arbetet fortsatt med att 
ta fram en strategi hur 
vi ska bli fossil-
bränslefri. Den 
kommunala 
organisationen föreslås 
bli det 2030. På så sätt 
visar kommunen vägen 
för hur vi ska bli det 
även geografiskt till 
2050. 

AD 8. 
aantagen av KF 
2012-09-24 § 102 

Arbetet med 
vattenskyddsområde för 
skokloster pågår 

12. 

AA 13. 

strategin föreslås 
arbetas in i 
miljöstrategin 



HÅBO 
KOMMUN 

Undersöka möjligheterna att 
i samband med 
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 

av slam. 
MTN 2011/85 

111102 
Insamling matavfall för 

§109 
biogasproduktion 
Uppdra till förvaltningen att i 
kommande upphandling ta in 
anbud på 
tväkärlsinsamlingssystem för 
matavfall och brännbart avfall. 

Friluftsplan/Upplevelseplan 
111207 

§115 
Uppdra till förvaltningen att fl"am 
en Friluftsplan/Upplevelseplan för 
H åbo 

MTN 2012/53 
Säkra ridvägar i kommunen 

120507 
§52 

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

Underlag till cykelplan 
120507 

§53 
(cykelpolicy/cykelstrategi) 
för Hå bo kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande karta 
för 

MTN 20 
"Hälsans stig" i Håbo 

120507 
§54 

kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning för en så 
kallad "Hälsans stig" 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om H j ärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

RAPPORT 4(7) 

Datum 
2013-03-12 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.712 

överenskommelse 
ordförande. A v vakta 
med biogasanläggning i 
och med stora 
investeringskostnader l 
förhållande till mängd 
slam. 

av 19. 
matavfall for biogas-
produktion görs under 
våren 2013 

MK Pågår. 23. 

18. 
gett tillstånd att förlägga 
ridvägar inom deras 
markområden. Var 
dessa ska ligga är inte 
klart. Anläggning av 
ridvägarna fömtsätter 
skyltning och eventuell 
röjning och gallring. 

ULA Avvakta'), 21. 
konsultkostnad ca 150 
tkr, ej möjligt att utföra 
under 2012 på grund av 
den ekonomiska 
situationen 

22. 

Kostnad för stig ca 4 
km beräkna' till45 000 
kr + skyltar ca 5 000 
kr/km. 



120827 
§9 

MTN 
121001 

§ 98 

130128 
§7 

MTN 
130318 

HÅBO 
KOMMUN 

2012/95 

Medborgarförslag om 
ordnande! av en cykelbana 
med sandhopp i 
slottsskogen 
Fullmäktige bifaller förslaget 
genom att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden, att i samråd med 
bildningsnämnden, ordna den 
föreslagna cykelbanan pä lämplig 
plats i Skokloster. 

Anläggande av dirtbikebana 
Aterrapportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta. 

Avrop från ramavtal 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag till nästa 

Användande av Granvallen 
för idrottsverksamhet (samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid 
Gransäterskola n) 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda kostnader och 
konsekvenser 
Utredning om anläggande av 
gräsplan på Gransäterskolans 

Kostavdelningen inleder ett 
pilotprojekt med odlingslott i 
samarbete med 

RAPPORT 5(7) 

Datum 
2013-03-12 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.712 

ULA Vid kallande till möte 
med ungdomar har 
ingen anmält intresse 
försök att fa ihop en ' 
grupp via Facebook 
planeras 

LS 

ULILS Nytt uppdrag för 
gatuavdelningen och 
fastighetsavdelningen 

Utredning påbörjas så 
fort snön smält undan 

27. 

28. 

30. 



HÅBO 
KOMMUN 

Uppdrag -avslutade 

100601 
Medborgarförslag om att HK 

§51 
tar över ansvaret för den 
offentliga gatubelysningen i 
söderskogen 
Uppdra till förvaltningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
föreningen och E-ON gällande 

MTN 2010/70 
101207 

Motion om färdigställande 

§ 122 
av As ledens förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 
förprojekteringen av 

av 

Satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. Salsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 

före det tas ett beslut. 
MTN 2008/113 

100928 
Uppföljning av plan för 

§ 78 
valfrihet och konkurrens i 
samband med delårsbokslut 
år 2010 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda vilket som är mest 
ekonomiskt lönsamt av att hyra in 
m·betskraft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen regi 

· driften for och 

120507 
Komplettera Kraftleden med 

§51 
lämpliga rondeller 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att utreda hur 
man kan komplettera Kraftleden 
med lämpliga rondeller, minska 
hastigheten samt göra den mer lik 

RAPPORT 6(7) 

Datum 
2013-03-12 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.712 

medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 

ULA 
genomförd. 

Uppdraget avslutat 

Bör inte vara på 
uppdragslistan och 
därför borttagen. 

Uppdraget avslutat 

behålls inom 
kommunal regi 

Uppdraget avslutat 

ULA MTN § 86/2012 17. 
rapport från Ram böll, 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

Medborgarförslag om att 
090929 

§ 76 Kanadagäss utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag på 
ökad avskjutning 
Utreda långsiktig lösning till 
kommande säsong. 

MTN 2010/111 
Blåstrukturplan/Vattenplan/ 

121210 
§ 141 Vattenstrategi 

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

Ombyggnad av Cafe Håbo 
130128 

§ Il 
Uppdrag till förvaltningen att 
påbörja ombyggnaden av Cafe 
Håbo som ska invigas i början av 
somrnaren 

MTN 2010/111 n 
fossilbränslefri kommun 

110518 senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att 

§ 76 
utvidga resurserna på 
miljöstrategiska enheten (för att 
möjliggöra kommunens 
målsättning om "Håbo kommun 
en fossilbränslefri kommun senast 

MTN 2010/1 !l 
Ta fram förslag på rening av 

Il 0406 
§ 47 dagvatten i kombination 

med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

RAPPORT 7(7) 

Datum 
2013-03-12 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.712 

KF§ 64/2012, 
fullmäktige beslutar 
dänned att anse 
medborgarförslaget 
besvarat 

Uppdraget avslutat 

Beslutet är delgivet 7. 
kommunstyrelsen 
samt plan- och 
utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

LS Ombyggnad påbörjad. 29. 

Uppdraget avslutat 

av enheten 16. 
gjores enligt beslut frän 
kommunfullmäktige för 

2012. 

Uppdraget avslutat 

6. 
bidrag en utredning 
grenomförts om 
möjligheterna att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet KS 
ansvarar för 
planområdet 

Uppdraget avslutat för 
förvaltningen i och med 
utfedningen. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2013-04-15 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §42 MTN 2012/121 

Information från förvaltningen 

Strax innan påsk var det inbrott i kommunbuset Vid inbrottet stals 7 
st datorer, bland annat från vår förvaltning. Datorerna var enligt de 
nya rutinerna, fastlåsta i dockningsstationerna men har ryckts ur 
dessa. En förbättring av säkerheten ska göras i kommunbuset så att 
det blir svårare för utomstående att få tillgång till våningsplanen. 
Dörrarna som är av trä, ska bytas mot stål eller aluminium. Larmet 
kommer att ses över så att det eventuellt kan larmas på 
våningsplanen även om det är öppet i entren, till exempel när 
kommunfullmäktige har sammanträde. 

På skärtorsdagen var det inbrott i kommunförrådet där en del nya 
småmaskiner stals. Vid inbrottet förekom en del skadegörelse vilket 
medför ytterligare kostnader för förvaltningen. 

Det leasingavtal för lastbil som nämnden tidigare fattat beslut om 
har ifrågasatts av en kommuninvånare. En vinstanalys för detta 
efterfrågas. Förvaltningschefen kommer att bemöta önskemålet. 

En slutbesiktning har gjorts av det installerade reservkraftverket och 
det fungerar nu som det ska. Resterande bidrag kommer att betalas 
ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet är ett 
samarbete med räddningstjänsten och har pågått sedan början av 
2000-talet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2013.1004 
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