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Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 111 

§ 112 

§ 113 

§ 114 

JUST ~ 

Redovisning av delegeringsärenden 

Månadsuppföljning oktober 2013 

Attesträtt för 2014 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 

Upphandling -lås, passagesystem, inbrottslarm och brandlam1 

Upphandling- drift och underhåll av offentlig belysning 

Västerängssko lan, konsekvensanalys över verksamheten med paviljonger som ersättning 
för skollokaler 

Avslutande av uppdrag- undersöka möjligheten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom 
kommunen 

Avslutande av uppdrag- gångväg på banvallen vid Stämsvik samt utryckningsväg 

Avslutande av uppdrag - Säkra ridvägar i kommunen 

Sammanträdesdagar 2014 

Uppdragslista 

Information från förvaltningen 

S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/~1 ftl 
l EXPEDIERAD 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 102 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-12-09 

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 far ompröva eller fastställa delegeringsbes luten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Bostadsanpassningsbidrag, 2013-10-17- 2013-11-25 
Beviljade 24 st 
Delvis bifall 3 st 

Gata 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 2 st 

Mäl- och kart 
Fastställande av belägenhetsadress 5 st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning, bostadsanpassning 
Sammanställning av delegeringsbeslut, 2013-11-25 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-25 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 9 december 2013. 

l EXP~DIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.2913 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 103 

Månadsuppföljning oktober 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Datum 

2013-12-09 

MTN 2011/88 

Förvaltningen har sedan delårsbokslutet aktivt arbetat med att hålla 
budgeten i balans. Inom lokalvårdens verksamhet har sjukfrånvaron varit 
hög och detta har bidragit till att prognosen kommer att visa ett större 
underskott än vid fö1Ta prognosen. Inom andra avdelningar såsom bygg och 
miljö har man arbetat aktivt med att få in fler intäkter, vilket påverkat 
prognosen positivt för dessa verksamheter. 

Sammanfattningsvis har besparingsåtgärder genomförts och kommer att 
genomföras under resterande del av året. Prognosen totalt för nämnden 
exklusive VA- och avfall är att budget kommer att hållas, men det 
förutsätter att det inte uppstår några oförutsedda händelser i slutet av året. 

VA-avdelningen kommer hålla budget. Avfallsavdelningen prognosliserar 
ett underskott med -l 693 tkr. 

Nämnden föreslår att den del av redovisningen som avser gatubelysning 
ändras så att åtgärder för dessa kan påhöljas redan i år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-14 
Månadsuppföljning okt 2013 miljö- och tekniknänmden 
Månadsuppföljning okt 2013 VA-avdelningen 
Månadsuppföljning okt 2013 Avfallsavdelningen 

Beslut 

L Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen förutom 
den del som avser besparingsåtgärder för gatubelysning 

2. Miljö- och tekniknänmden beslutar att förvaltningen ska påbörja 
reparation av trasiga gatlyktor redan i år. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
Förvaltningsekonomen 
Kommunfullmäktige 

SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2915 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 104 

Attesträtt för år 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

MTN 2013/85 

Enligt kommunstyrelsens attestreglemente ska vmje nämnd se till att det 
inför varje nytt år finns en förteckning över det attestanter som är aktuella 
samt deras nmnnteckningar. Förteckningar ska knytas till ansvarsnivå. 

Förvaltningen föreslår att miljö- och tekniknämnden ger miljö- och 
tekniknämndens ordförande attesträtt med ansvarskod 81000000 
(ordförande miljö- och tekniknämnden) kopplat till verksamhet 10910. 

Förvaltningen föreslår dessutom, att miljö- och telmiknämnden ger 
förvaltningschefen attesträtt med ansvarskodsintervallet 81000000-
89990000 (ordförande miljö- och tekniknämnden) kopplat till 
verksamhetskoder: 

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

83100000 VA-Chef 76510-76561 

83200000 Gatuchef 24310-73200 

83220000 Badmästare 34300 

83400000 Lokalvårdschef 91030 

83600000 Fastighetschef 91020-91040 

84000000 Avfallschef 77000-77030 

89000000-89590000 Kostchef 44120,44140 

89600000 Kostchef 45131,45161 

89710000-89790000 Biträdande kostchef 40740,40750 

89810000 Kostchef 54120 

Attesträtten avser år 2014. 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Aktuell attestförteckning förvaras på miljö- och teknikförvaltningen där det 
framgår vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt belopps gräns. 

l EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESll'RKN!NG Nr 2013.2914 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 104 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 201-11-25 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

MTN 2013/85 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att ge attesträtt under 2014 till miljö
och tekniknämndens ordförande för ansvarskod 81000000 (ordförande 
miljö- och tekniknämnden) kopplat till verksamhet 10910. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningschefen attesträtt 
under 2013 med ansvarskodsintervallet 83000000c89999999 kopplat till 
verksamhetskoder enligt ovanstående redovisning. Förvaltningschefen 
kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Attesträtten avser år 2014. 

Beslutsexpediering 
Ordföranden i miljö- och tekniknämnden 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 

X?'l#tl 
EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2013.2914 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

MTN 2010/83 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
I och med den beslutade omorganisationen flyttas mät/kart-GIS
verksarnheten samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag till den nya 
bygg- och miljöförvaltningen från den l januari 2014. 

Det innebär att nuvarande delegationsordning måste ändras. Rätt att bevilja 
bidrag för bostadsanpassning samt fastställande av 
belägenhetsadresser/lägenhetsnummer tas bort från nuvarande 
delegationsordning för miljö- och tekniknämn den. 

Delegationsordningen kompletteras också med ärenden gällande 
V A/ avfallsavdelningens verksamheter som tidigare inte förtecknats i 
delegationsordningen. 

Ändringarna görs under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt 
reglemente för miljö- och tekniknämnden samt tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning, miljö- och tekniknämnd en, daterad 2013-11-15 

- Tjänsteskrivelse, 2013-10-28 

Beslut 

L Miljö- och tekniknämnden beslutar att anta delegationsordningen för 
miljö- och tekniknämnden under förutsättning att kommunfullmäktige 
antar nytt reglemente för miljö- och tekniknämnden samt 
ti!lståndsnämnden. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att delegationsordning, daterad 
2013-03-05, upphävs. 

Beslutsexpediering 
Tillståndsnämnden 
Miljö- och teknikförvaltningen 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2916 



HÅBO 
KOMMUN 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 



Lagrum 

HÅBO 
KOMMUN 

Ä ~. 

"~· ·~ 

Brådskande ärenden 

Datum 
2013-11-15 

6 kap 36 §KL Ordföranden, eller vid frånvaro av denne, vice 
ordförande, f'ar besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. 

Allmänt 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt 
sett ett beslut av miljö- och tekniknä11111den. 
Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av miljö-
och tekniknämnden, men överklagas på samma sätt 
som miljö- och tekniknämndens beslut. 

Syftet med delegation är att avlasta nämnden från 
rutinärenden och att påskynda handläggning av 
ärenden. 

KL 6 kap, 34 Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden av 
§ följande slag: 

a) ärenden som avser verksamhetens mål, imiktning, 
omfattning eller kvalitet, 

b) framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

c) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, 
om de är av principiell beskaffenhet eller armars av 
större vikt och 

d) ärenden som väckts genom medborgarförslag och som 
överlåtits till nämnden, och 

e) vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Punkt c) ovan iooebär att delegationen inte ska 
utnyttjas om delegaten anser att ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller aooars av större vikt 

KL 6 kap. 37 I den mån beslutanderätt delegerats till 
§ förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, 

får torvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten 
till a!l11an anställd i kommunen. Beslut som fattas med 
stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska 
enligt kommunallagen anmälas till förvaltningschefen. 

Beslut av delegat skall anmälas till nämndens 
nästkommande sammanträde. 

2 

Vår beteckning 
MTN2010/83 nr 2013.2594 

1n.L 

- --

Ordförande 

Vice ordförande 



Lagrum 
f-----

LOU 

--

--

f------

38 § 
vattentjänst-
lagen 

36 § 
vattentjänst-
lagen 

43 § 
vattentjänst-
lagen 

22 § 
avfallsföre-
skrifterna 

28 § 
avfallsföre-
skrifterna 

·" 
' 

HÅBO 
KOMMUN 

l l Ärende 
-

Övergripande 
-

-

Datum 
2013-11-15 

Beslut om upphandling av varor och tjänster till ett 
värde av högst 50 pris basbelopp. 

3 

Vår beteckning 

MTN201 0/83 nr 2013.2594 

=roele~at 

··-r--· ---
Avdelningschef 

Förvaltningschef 
Beslut ska vara budgeterade och följa antagna riktlinjer. 

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

J-....-. 
Teckna leasingavtal för fordon och maskiner med ett Avdelningschef 
värde av högst l O basbelopp och med en avtalstid på Förvaltningschef 
som längst tre år. 

. 

Beslut att ej lämna ut allmän handling Nämndens sekreterare 

Förvaltningschef 
--

GATA 

Grävningstillstånd i gatumark/parkmark i Håbo Trafikingenjör 
kommun Gatuchef 

VA 
--- ,..------- -

Besluta om anslutning till allmän V A-anläggning för VA ingenjör 
fastighet utanför verksamhetsområdet. 

V Navfallschef 

Avtal med fastighetsägare om avgift som inte regleras i VA ingenjör 
VA-taxan. V Navfallschef 

--

Medge anstånd med betalning av anläggningsavgift V A handläggare 
enligt V A-taxan. V Navfallschef 

Besluta om avstängning, reducering eller annan åtgärd V A handläggare 
vid utebliven betalning eller försummelse. V Navfallschef 

AVFALL 

Anvisa hämtningsplats för enskilda eller grupp av Avfallshandläggare 
fastighetsinnehavare utanför fastigheten. Avfallsadministratör 

V A/ avfallschef 
--

Godkänna uppställningsplats för kärl. Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

V Navfallschef 



HÅBO Datum 

KOMMUN 2013-11-15 

··--

38 § Besluta om ändring av abormemang. 
avfallsföre-
skrifterna 

-

51§ Godkäm1a hämtning av latrin från toalettutrymme. 
avfalls före-
skrifterna 

55§ Besluta om längre avstånd mellan anläggning och 
avfallsföre-
skrifterna 

uppställningsplats för slamfordon. 

.. 

64§ Bevilja undantag från krav på utsortering av matavfalL 
avfallsföre-
skrifterna 

68 § Tillstånd för gemensam avfalls behållare. 
avfallsföre-
skrifterna 

69 § Bevilja uppehåll i hämtning av avfall. 
avfallsföre-
skrifterna 

--

4 

Vår beteckning 
MTN201 0/83 nr 2013.2594 

- ··--

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

V A/ avfallschef 
--

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

V A/ avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

V A/ avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

V A/ avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

V A/ avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

V A/ avfallschef 



HÅBO 
I<OMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

MTN 2013/88 

Upphandling -lås, passersystem, inbrottslarm och brandlarm 

Sammanfattning 
Då nuvarande ramavtal för lås och låssmedstjänster löper ut 2014-03-31 
behöver miljö- och teknikförvaltningen göra en ny upphandling. Den 
tidigare avtalsperioden startade 20 11-04-0 l och har löpt under tre år. 

Det nya avtalet kommer även att inkludera passagesystem och larmarbeten 
för att erhålla en helhet i den fysiska säkerheten. Avtalet föreslås tecknas för 
en avtalsperiod om fyra år med start 2014-04-0 l. Kontraktssumman 
beräknas uppgå till l mkr/år. 

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling och avtal kommer 
att tecknas med en entreprenör. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2013-11-21 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att förvaltningen inleder 
ovanstående upphandling. 

2. Miljö- och tekniknämnden delegerar till ordförande i nämnden att 
besluta om: 
- Godkännande av förfrågningsunderlag 
- Tilldelningsbeslut 
- Avtalsteckning (en kontrasignering ska göras av förvaltningschef eller 
nämndens sekreterare vid avtalsteckningen enligt allmänna 
nämndreglementet) 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2928 



HÅBO 
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-12-09 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 107 MTN 2013/86 

Upphandling -drift och underhåll av offentlig belysning 

Sammanfattning 
Då nuvarande ramavtal för drift och underhåll av offentlig belysning löper 
ut 2014-03-31 behöver miljö- och teknikförvaltningen göra en ny 
upphandling. Den tidigare avtalsperioden startade 2011-04-01 och har löpt 
under tre år. 

Det nya avtalet föreslås teckoas för en avtalsperiod om fem år med start 
2014-04-01. Kontraktssumman beråknas uppgå till 3 mkr/år. 

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling och avtal kommer 
att tecknas med en entreprenör. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2013-11-19 

Beslut 

l. Miljö- och teknikoämnden beslutar att förvaltningen inleder 
ovanstående upphandling. 

2. Miljö- och tekoiknämnden delegerar till ordförande i nämnden att 
besluta om: 
- Godkännande av förfrågningsunderlag 
- Tilldelningsbeslut 
- A vtalsteckoing (en kontrasignering ska göras av förvaltningschef eller 
nämndens sekreterare vid avtalsteckoingen enligt allmänna 
nämndreglementet) 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2942 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 108 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Datum 

2013-12-09 

MTN 2013190 

Västerängsskolan, konsekvensanalys.över verksamheten med 
paviljonger som ersättning för skollokaler 

Sammanfattning 
Carina Lund (M), har inkommit med en skrivelse om verksamheten i 
Västerängsskolan i de tillfalliga paviljonger som ersätter de skollokaler som 
byggs om. 

Hon hänvisar till ett av målen för kommunen: 

Barn och unga i Håbo ska ges möjligaförutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

I skrivelsen ställs ett antal frågor till miljö- och tekniknämnden: 

På Västerängen har det inträffat flera incidenter i paviljongernas 
trappor? Vi vill gärna ha en uppföljning på de rapporter som rätteligen 
borde ha kommit in. Detta framförallt när vi i ett tidigt skede uttryckte 
farhågor för att o lyckor skulle inträffa. 
Hur fungerar byggnaderna? Det är tydligen dragigt i vissa lokaler så 
elever måste ha ytterkläder på för att inte frysa och ännu har vi inte fått 
vinter. 
Hur fungerar mathållningen? Ges eleverna tid att äta i lugn och ro för att 
få ny energi och kuona genomföra sin skoldag med fullgott inlärande? 
Är miljön trygg? 

Önskemålet är en konsekvensanalys över verksamheten på Västerängen med 
paviljongverksamhet 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Carina Lund (M), 2013-11-25 

- Tjänsteskrivelse, 2013-11-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknäranden uppdrar till förvaltningen att besvara 
frågeställningen och ta fram en konsekvensanalys och presentera det på 
miljö- och tekniknämndens sammanträde 17 februari 2014 samt att 
delge svaret till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommnnstyrelsen 
Carina Lund (M) 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSSESTYRKNING Nr 2013.2943 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-12-09 

MTN 2013/68 

Avslutande av uppdrag - Undersöka möjligheten att uppföra ett 
antal hundrastgårdar inom kommmunen 

Sammanfattning 
Förvaltningen har haft i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra ett 
antal hundrastgårdar i kommunen. Detta uppdrag har slutfö!is och 
gatuavdelningen kommer efter beslut i KF(§ 60/2013) att uppföra en 
hundrastgård i samråd med förslagsställarna och andra intresserade. 

Hundrastgården kommer ntifrån den utredning om alternativa placeringar 
som presenterades på miljö- och tekniknämnden 2011-12-07, att placeras 
någonstans mellan Grönadalen-skolan och kolonilottsområdet 

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas på uppdragslistan. 

Miljö- och tekniknämnden anser inte att uppdraget kan avslutas förrän 
uppförande av hundrastgård är gjord och föreslår att ärendet utgår. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2009-06-09, § 56 

- Tjänsteskrivelse, 2013-11-25 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att ärendet utgår. 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2944 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

MTN 2010/95 

Avslutande av uppdrag- Gångväg på banvallen vid stämsvik 
samt utryckningsväg 

Sammanfattning 
Förvaltningen har haft i uppdrag att i samband med besvarande av motion 
angående ge-väg via Stämsvik även ta med gångväg på banvallen vid 
Stämsvik samt utryckningsväg från Ekolskrog till Stämsvik. Gångvägen 
utfördes 2012. 

Utryckningsvägen ersätts med den ge-väg som finns med i detaljplan för 
området. Trafikverket planerar nu för trafikplats Krägga och fram till dess 
kan ge-vägen användas av utryckningsfordon. 

Förvaltningen föreslår därför att uppdraget kan avslutas. 

Milj ö- och tekniknämnden anser inte att uppdraget kan avsluta förrän ge
vägen är klar och föreslår att ärendet utgår. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2010-12-07, § 123 

- Detaljplaneutdrag 
- Tjänsteskrivelse, 2013-11-25 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknämnden beslutar att ärendet utgår. 

Beslutsexpediering 
Galnavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDAAGSBESTYRKNING Nr 2013.2945 



HÅBO 
I<OMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

MTN 2012/53 

Avslutande av uppdrag- Säkra ridvägar i kommunen 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick uppdrag att ta kontakt med Hå bo Marknads AB för att 
undersöka möjligheten att inrätta säkra ridvägar utanför 
tätbebyggt/detaljplanelagt område. 

Håbo Marknads AB har meddelat att förvaltningen har deras godkännande 
att anlägga ridvägar i skogarna mellan Skörby och Lastberget Anläggning 
av ridvägar förutsätter skyltning och eventuell röjning och gallring. 

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas på uppdragslistan. 

Miljö- och tekniknämnden anser inte att uppdraget kan avslutas då 
redovisning av kostnader för skyltar och eventuell röjning av ridvägama, ej 
gj mis. Nämnden föreslår att ärendet återremitteras for vidare handläggning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden2012-05-07, §52 

- Tjänsteskrivelse, 2013-11-26 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att återremittera ärendet för 
ytterligare handläggning. 

S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2013.2946 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 112 

Sammanträdesdagar 2014 

Sammanfattning 

Datum 

2013-12-09 

MTN 2013/89 

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram ett 
förslag på sammanträdesdagar för miljö- och tekniknämnden år 2014 med 
hänsyn till de hålltider som finns för ekonomiredovisningarna under året. 
Vid framtagning av förslaget har även tagits hänsyn till de föreslagna 
sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Miljö- och tekniknämnden sammanträder måndagar kl. 15.00 enligt nedan 
schema. 

-~anuari Februari Mars April Maj 

27 17 17 5 

Årsredovisning Delårsuppfölj. 

Juli Augusti September Oktober November 

25 29 3 

Delårsbokslut Budget 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2013-11-12 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar 
2014 enligt ovanstående redovisning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen - för kännedom 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Juni 

16 

December 

8 

Nr 2013.2929 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 113 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

MTN 2012/120 

Miljö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella och 
avslutade uppdrag som förvaltningen har fått. Listan gås igenom vid varje 
sammanträde. Listan uppdateras när statusen ändras, Ändringar är gjorda i 
kursiv stil. 

Utifrån beslutet att administrativa avdelningen ska omorganiseras vid 
årsskiftet 2013/2014, föreslås vissa uppdrag flyttas till kommunstyrelsen 
från och med 2014-0 l ~O l. De ärenden på uppdragslistan som föreslås flyttas 
till kommunstyrelsen finns förtecknade i bifogad tjänsteskrivelse. 

Förvaltningschefen föreslår följande tillägg till listan med uppdrag till miljö
och teknikförvaltningen: 

Uppdrag nummer 32 
Utreda möjligheten att förbättra skolmaten så att den anpassas mer till barn 
och ungdomar i syfte att få fler att äta maten i skolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-18 
Uppdragslista för miljö- och tekniknämnden, 2013-11-07 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-12 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ta 
över uppdrag enligt bifogad tjänsteskrivelse, daterad 20 J 3-11-18. 

2. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till forvaltningen att återrapportera 
uppdrag nr 32, till nämnden med konsekvensbeskrivning samt förslag 
till beslut. 

3. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av uppdragslista 
för miljö- och tekniknämnde n, daterad 2013-11-07. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2947 



HÅBO 
KOMMUN 

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

RAPPORT 
Datum 

2013-11-07 

1(8) 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.2666 

Uppdragslista för miljö- och tekniknämnden per 20131209 

J 

090609 
Medborgarförslag om att 20 l3 men ingen utökad 

§56 
anordna en hundrastgård driftbudget, driften 

inom Västerängsområdet beräknas kosta 45 000 

Uppdra till förvallningen att 
kr/frr. 
Enligt beslut KF§ 60/2013 

undersöka möjligheten att uppföra uppdrar KF till miljö- och 
ett antal hundrastgårdar inom tekniknämnden att uppföra 

kommunen. en hundrastgård. 

Motion om upprättande av 
ULA Under 

090504 
en konsult att anlitas för att 

§ 44 
en rullande långsiktig plan ta fram en underhållsplan 

för underhåll och och en upprustningsplan. 

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 framkornmer i planen prövas 
i samband med det ärliga 
budgetarbetet 

2010/106 Utökning av befintliga 
AD 

101207 
och utvecklings-

§ 121 
verksamhetsområden avdelningen 

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

MTN 2010/95 Gångväg på banvallen vid 
ULA inget 

101207 
§ 123 

Stämsvik samt Räddningsvägen avvaktar 

utryckningsväg från Trafikverkets planering av 

Ekolskrog till Stämsvik trafikplats Krägga. 

Uppdra till förvaltningen att i 
Eventuell tillfällig lösning 

samband med besvarande av 
med privat grusväg 

motion om GC-väg via Stämsvik 
även ta med ovan gängväg och 
utryckningsväg. 



HÅBO 
KOMMUN 

110406 
Medborgarförslag om 

§ 39 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda fOrutsättningarna för 
naturreservat eller andra 
skyddsfonner för Li!lsjön och 

MTN 2010/111 
110406 

Ansökan om medlemskap i 

§ 42 
Sveriges Ekokommuner 
Uppdra till förvaltningen att 
uppfylla de 4 systemvillkoren 
snarast och ansökan om 
medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och dänned bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 
samma 

MTN 2010/111 Naturreservat Bålstaåsen 
110406 

§ 44 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta utreda möjligheterna för 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under 
mandatperioden 2011-2014. 

1 Miljöstrategi (tidigare 
110406 

§ 45 
miljöplan/miljöpolicy) för 
H åbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Håbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att 
arbeta med miljöplan/program för 
Håbo kommun. 

RAPPORT 2(8) 

Datum 
2013-11-07 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.2666 

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

är l. 
observatörer i Sveriges 
ekokommuner fram tills 
årsmötet våren 2013. 

Ansökan om medlemskap 
kan lämnas in fOrst när vi 
har en antagen 
miljöstrategi. 

MK 
samordnas med 

3. 
kommunstyrelsens 
planprogram för del av 
Bålstaåsen och grustaget 

Planprogrammet :fbreslås t 
flyttas över till status 
"vilande 
detaljplaneprogram" vilket 
innebär att 
planavdelningen inte 
kommer att arbeta med 
programmet just nu. 

AA 
Förslag till foku.sområden, 

4. 
mål, strategier och 
genomfurande är 
framtagna. Revidering av 
uppdrag gjordes18mars 
2013. Avstämning med 
kommunledningsgrupp 
september 2013 



HÅBO 
!<OM MUN 

Handlingsplan 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 

MTN 
110518 

utreda möjligheterna för Håbo 

§ 76 
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. 

l 
Ta fram förslag på en 

110406 
§ 49 

"vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har för avsikt att 
under våren 20 J l börja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

MTN 2010/ll1 Ta fram åtgärdsprogram för 
110406 
§so 

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 

2010/111 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(8) 

Datum 

2013-11-07 
Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.2666 

fortsatt med att ta fram en 
strategi hur vi ska bli 
fossilbränslefri. 
Den kommunala 
organisationen föreslås bli 
det 2030. Få så satt visar 
kommunen vägen för hur 
vi ska bli det även 
geografiskttill 2050. 

Arbete med att ta fram ett 
förslag till handlingsplan 

AD 8. 
anlagen av Kf 
2012-09-24 § 102 

Ansökan för 
vattenskyddsområde för 
Bålsta ansöktes till 
länsstyrelseri är 2009. De 
har ännu inte handlagt vår 
ansökan p g a personalbrist 
på länsstyrelsen. 

Arbetet med Skokloster 
vauensh.-yddsomräde pågår 
fortfarande aktivt 

12. 

AA Den 13. 
energieffektiviserings-
strategin föreslås arbetas in 
i miljöstrategin 



130506 
§54 

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 

Kommunal vatten- och 
avloppsvattenplan 
Uppdra till förvaltningen att i 
samarbete med p lan- och 
utvecklingsavde]njngen samt 
Håbo Marknads AB ta fram en 
konununalvatten-och 

MTN 2011185 Insamling matavfall för 
biogasproduktion 111102 

§109 

120507 
§52 

MTN 
111005 

§ 98 

2012153 

Uppdra till förvaltningen att i 
kommande upphandling ta in 
anbud på tvåkärls
insamlingssystem för matavfall 
och brännbart 

Säkra ridvägar i kommunen 
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 
( cykelpol i c y/ cykelstrateg i) 
för Håbo kommun 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi för antagande i 
KS/KF. Detta för att öka 
cyklande! i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attraktiv utemiljö i Håbo och öka 
Håbo kommuns varumärke! l 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 
kommunen. 

RAPPORT 4(8) 

Datum 
2013-11-07 

Vår beteckning 
MTN20121120 nr 2013.2666 

Avvakta med 
biogasanläggning i och 
med stora 
investeringskostnader i 
förhållande till mångd 
slam. 

förvaltninglavdelning som 
har ansvar för att starta och 
driva på arbetet med 
planen / 

av 
matavfall fur biogas~ 
produktion görs under 
våren 2013 

Införande under hösten 
2013 och våren 20 14 

gett ti!Istånd att förlägga 
ridvägar inom deras 
markområden. Var dessa 
ska ligga är inte klart. 
Anläggning av ridvägarna 
förutsätter sk-yltning och 
eventuell röjning och 
gallring. 

12, uppdra 
till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande 
karta för Håbo kommun., 
konsultkostnad ca 150 tkr, 
ej möjligt att utföra under 
2012 på grund av den 
ekonomiska situationen. 

19. 

18. 

21. 



MTN 
1206004 
§72 

120827 
§9 

130617 
§ 65 

MTN 
131104 

§92 

090928 
§ 83 

HÅBO 
KOMMUN 

2012/68 

2012/84 

2013/24 

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

Medborgarförslag om 
ordnandet av en cykelbana 
med sandhopp i 
Slottsskogen 
Fullmäktige bifaller forslaget 
genom att uppdra till miljö- och 
tekniknänmden, att i samråd med 
bildningsnämnden, ordna den 
föreslagna cykelbanan på lämplig 
plats i Skokloster. 

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

Säkerhet i kommunhuset 
Uppdra till förvaltningen att 
genomföra föreslagna åtgärder 
och finansiera dem enligt 

Vegetarisk rätt i grundskolan 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten att införa 
alternativ vegetarisk rätt för 

Medborgarförslag om att HK 
tar över ansvaret för den 
offentliga gatubelysningen i 
Söderskogen 
Uppdra till förvaltningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
föreningen och E-ON gällande 

RAPPORT 5(8) 

Datum 

2013-11-07 
Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.2666 

Kostnad för stig ca 4 km 
beräkna<; till45 000 kr+ 
skyltar ca 5 000 kr/km_ 

Karta saknas. utredning om 
vilket koncept som ska 
användas ej klar 

ULA 25. 
ordförande i slottsskogens 
samfällighet och nästa steg 
är att vi ska ha ett möte 
mellan honom och 
förslagsställarna. 
Problemet är att hitta en 
lämplig placering. Jnngen 
finansiering för projektet i 
år (20l2). 

Finns altemativ plats? 

möte 27. 
ungdomar har ingen anmält 
intresse, försök att få ihop 
en grupp via Facebook 
planeras. 

CG 31. 

medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

Motion om färdigställande 
av Asledens förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 

1123 satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 

före det tas ett beslut. 

Uppföljning av plan för 
100928 

§ 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 
arbetskraft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen regi 

och 

MTN 2012/52 Komplettera Kraftleden med 
120507 

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

090929 
Medborgarförslag om att 

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

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. 

RAPPORT 6(8) 

Datum 
2013-11-07 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.2666 

Uppdraget avslutat 

Bör inte 
uppdragslistan och därför 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

ULA 
rapport från Ramböll, 

17. 

Uppdraget avslutat 

beslutar därmed att anse 
medborgarförslaget 
besvarat 

Uppdraget avs!utal 

Beslutet är 
kommunstyrelsen samt 

7. 
plan- och utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
I<OMMUN 

Ombyggnad av Gate Hå bo 
Uppdrag till förvaltningen att 
påbörja ombyggnaden av Cafe 
Håbo som ska invigas i början av 
sommaren 

MTN 2010/111 
fossilbränslefri kommun 

110518 senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att· 

§ 76 utvidga.resurse1na på miljö-
strategiska enheten (för att 
möjliggöra kommunens mål-
sättning om "Håbo kornmun en 
fossilbränslefri kommun senast 
203 

2010/111 Ta fram förslag på rening av 
110406 
§ 47 

dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

MTN 2011186 Friluftsplan/Upplevelseplan 
111207 Uppdra till förvaltningen att fram 
§ ll5 en Friluftsplan/Upplevelseplan för 

MTN 
Håbo kommun. 

130415 

Avrop från ramavtal 
121001 

§ 98 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag till nästa 
period för avrop av elenergi 

MTN 2012/83 Borttagande av bommar på 
120827 

§ 81 
gång- och cykelvägar för att 
öka tillgängligheten för 
cyklister 
Atenapportering och 
konsekvensbeskrivning om 
borttagande av bommar på gång-
och cykelvägar. 

RAPPORT 7(8) 

Datum 
2013-11-07 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.2666 

Uppdraget avslutat 

LL 16. 
gjordes beslut frän 
kommunfullmäktige för 

2012. 

Uppdraget avslutat 

MK 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 
utredningen. 

MK 23. 

Uppdraget avslutas 

LS 

UL 
nyuppsättning av bommar 
längs gäng- och cykelvägar 
minimeras samt att 
befintliga bommar som 
skadas inte byts ut 

Uppdraget avslutas 





MTN 
120507 

§ 48 

HÅBO 
KOMMUN 

2012/49 

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

Motion om användning av 
"grön" asfalt för beläggning 
av gator med mer 
Utreda möjligheterna att använda 

asfalt 

RAPPORT 
Datum 

2013-11-07 

8(8) 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2666 

användande överlämnas till 
KS. 

bifaller motionen 

*Uppdrag som beslutats utanfor ärendet Uppdragslistan har inga uppdragsnurum er. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

I<OMMUI\l 2013-12-09 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 114 MTN 20121121 

Information från förvaltningen 

På kommunfullmäktige på måndag tas beslut om delad budget för 
miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden. Mer information 
om det kommer på miljö- och tekniknämndens sammanträde den 27 
januari 2014. 

Nya reglementen för tillståndsnämnden och miljö- och 
tekniknämnden går också upp för beslut i kommunfullmäktige på 
måndag. 

Beslut om ny delegationsordning för miljö- och tekniknämnden har 
tagits på dagens sammanträde. Ä ven för tillståndsnämnden ska 
beslut tas om ny delegationsordning. Detta bland am1at på grund av 
att delar av att miljö- och teknikförvaltningen kommer att 
organiseras under den nya bygg- och miljöförvaltningen från och 
med l janumi 2014. · 

Administrativa avdelningen under miljö- och teknikforvaltningen 
kommer att upphöra l januari 2014 och personalen organiseras 
under bygg- och miljöförvaltningen och kommm1styrelsen. 

För den nya förvaltningen kommer Anders att vara förvaltningschef 
från l januari och tills den nya förvaltningschefen börjar i februari. 

För miljö- och teknikförvaltningen gäller att de ska organiseras som 
en avdelning under kommunstyrelsen från och med halvårsskiftet 
2014. Beslut kommer att tas i mms/april. Miljö- och tekniknämnden 
kommer att kvarstå i nuvarande form till årsskiftet 2014/2015. 

Kommunstyrelsen har beslutat att anslå pengar för utökning av 
kontorslokaler i landstingshuset Det är dock osäkert när lokalerna 
kommer att vara tillgängliga för kommunen. En långsiktig lösning 
på hur lokalerna i kommunhuset och landstingshuset ska fördelas ska 
tas fram. Eventuellt måste ombyggnation ske beroende på vilken 
verksaniliet som ska förfoga över lokalerna i landstingshuset 
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