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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 1 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2014/13 

Miljö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 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. 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning, bostadsanpassning 
Sammanställning av delegerings beslut, 2014-01-13 
Tjänsteskrivelse, 2014-01-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 27 januari 2014. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.265 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§2 MTN 2014/17 

Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan från 2013 

Sammanfattning 

Miljö- och tekniknämnden fastställde miljöavdelningens tillsynsplan for 
2013 den l O december 2012. Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 
2011: 13) samtEG-forordningen (nr 882/2004) om offentlig kontroll av 
livsmedel är den myndighet som ansvarar for användningen 
tillsynsmyndigheten resurser även ansvarig for att skyldig att följa upp och 
utvärdera tillsynsverksamheten. Då miljö- och tekniknämnden var ansvarig 
for miljöavdelningens resurser under 2013 redovisas avdelningens 
utvärdering av tillsynsplan. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan för 2013 

- Tjänsteskrivelse, 2014-01-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna utvärderingen av 
miljöavdelningens tillsynsplan för 2013. 

Beslutsexpediering 
Miljöavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.266 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 3 MTN 2012/92 

Plan för valfrihet och konkurrens 2012 -2014, revidering 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-04-28, § 40, ska varje nämnd ha en 
treårig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur 
valfriheten i egenregiverksamheten ska utvecklas. Inriktningen ska vara att 
all verksamhet som kan effektiveras genom konkurrens ska omfattas, med 
undantag för myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som enligt 
lag eller förordning måste utföras av kommunen. 

I och med omorganisationen som gäller från l januari 2014 tas följande 
verksamheter bort från nämndens plan för valfrihet och konkurrens: 

Hela administrativa avdelningen 
Hela byggavdelningen 
Hela miljöavdelningen 
Bostadsanpassning 
Parkeringstillstånd 

Beslutsunderlag 
- Plan för valfrihet och konkurrens 2012-2014, daterad 2014-01-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden antar reviderad plan för valfrihet och 
konkurrens 2012-2014, daterad 2014-01-13. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Till kommunfullmäktige för kännedom 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.267 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-01-27 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN§4 MTN 2010/60 

Information investeringsprojekt, kväverening Bålsta reningsverk 

Sammanfattning 
Bålsta avloppsreningsverk omfattas av Naturvårdsverkets föreskrift SFNS 
1994:7 vilket i1111ebär att utsläppen från reningsverket ska genomgå en sådan 
rening att kraven på kvävereduktion som anges i föreskriften uppfylls. 
Enligt de senaste 6 årens miljörapporter från reningsverket uppfyller inte 
reningsverket dessa krav. Föreskriften bygger på ett direktiv från EG-rådet. 
Sverige har ställts inför rätta i EG-domstolen för att Håbo kommun (och ett 
20-tal andra reningsverk) bryter mot detta direktiv. Tillståndsnämnden 
förelade VA-avdelningen att inkomma med en tids- och genomförandeplan 
för genomförande av åtgärder som säkerställer att kväverening för Bålsta 
reningsverk uppfyller kraven på kvävereduktion. En tids- och 
genomförandeplan upprättades och Håbo kommun är ålagd att införa 
kväverening på reningsverket i Bålsta senastjuni 2013. Projektet har haft en 
beräknad investeringskostnad på l O l 000 tkr. Under perioden 20 l O - 2013 
har investeringsbudgeten varit på 98 500 tkr. 

Upphandlingen av projektet påbörjades 2010 och är uppdelad i 4 delar, 
bygg, maskin, styr- och regler. Sista upphandlingen avslutades i slutet av 
2012 och anbudssumman var ca 3 500 tkr över prognosliserad kostnad och 
därmed föreslagen budget. 

Den kalla vintern 2012 har gjort att projektet försenats då VA-avdelningeni 
varit tvungna att hyra in grävmaskiner för att schakta bort is och snö, samt 
använt dieselaggregat för att vänna upp betongbassängerna för att sedan 
kU1111a utföra maskin- och el-arbeten. Byggprojektet har medfört andra 
oförutsedda händelser som att en dricksvattenledning som försörjer hela 
Getberget och Göksviks industriområde har satt sig, och under en kort 
period hade vi tre vattenläckor och delar av ledningen sprack. Detta 
medförde att V A-avdelningen fick byta ut en lång ledningssträcka samt 
flytta en brandpost. För att leda bort dagvattnet krävdes påkoppling till en 
dagvattenledning, men beräkningar visade att ledningen inte var tillräckligt 
dimensionerad vilket gjorde att en ny ledning drogs, detta på en 
sammanlagd kostnad av ca 2 000 tkr. Under projektets gång har det också 
visat sig att delar av den befintliga utrustningen inte varit tillräckligt 
dimensionerad vilket gjort att den måste bytas ut, blandarmat pumpar och 
nya blåsluftkylare, ny tvättpress, stråldämpare och byta till tallriksluftare 
detta till en kostnad av l 000 tkr. 

Anläggningen togs i provisorisk drift 26 juni 2013 då föreläggandet från 
miljöavdelningen hade 30 juni 2013 som sista dag för införande av 
kväverening. Under hela projektet måste anläggningen fungera, om än 
provisoriskt, vilket har medfört ökade arbetskostnader i form av konsultstöd 
för att minimera riskerna för felaktigheter vilket skulle kU1111a medföra 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.268 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §4 MTN 2010/60 

konsekvenser på miljö och arbetsmiljö. När det gäller el- och styr så har 
problem uppstått med gamla el-dragningar som kommer att behövas tas bort 
för att ersättas med fler och nya el-dragningar, vilket i sin tur även medfört 
att styrskåp behöver ersättas, detsamma gäller även övervakningssystemet 

Anläggningen som beräknades stå klar våren 2013, hade slutbesiktning i 
mitten av december och kommer att ha efterbesiktning den 26 februari 2014, 
då alla anmärkningar beräknas vara åtgärdade. Detta har medfört förlängd 
entreprenadtid, arbetsledning och projektledning, vilket också har inneburit 
ökade kostnader. 

I projektet har både vår projektledare hos konsulten bytts ut då 
projektledaren bytt arbete, detsamma har även skett på kommunen två 
gånger vilket har lett till att en del saker missats eller fallit mellan stolarna 
som borde ha varit med i projektet. 

Sammantaget beräknas kvävereningsprojektet överskrida budget enlig nedan 
och projektet beräknas ha en slutkostnad på 116 500 tkr. 

Risk att EU stämmer Sverige men för Bålsta reningsverk gäller att kraven 
kommer att klaras under våren. 

Invigning kommer att ske i maj. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-01-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna informationen/ 
redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.268 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 5 MTN 2014/9 

Information investeringsprojekt, personaldelen på Bålsta 
Reningsverk 

Sammanfattning 
Personalen på V A-avdelningen har sedan 2009 haft en for liten 
personalbyggnad och av arbetsmiljöskäl behövde en forändring ske. De 
alternativ som övervägdes var att bygga ut eller bygga nytt. 

Efter att ha fått en bedömning av en sakkunnig om gamla byggnadens 
kondition samt kostnaden for utbyggnad alternativt bygga nytt togs ett 
förslag fram på.en ny personalbyggnad. Budgeten beräknades till ea 9 000 
tkr Då gamla personalbyggnaden behövde rivas beräknades projektet pågå 
från våren 2012 till våren 2013. 

Pengar äskades for byggnationen vilket V A-avdelningen också fick. En 
totalentreprenad upphandlades i form av partnering och avtal tecknades, 
Bygg- och rivningslov söktes och i april2012 påbörjades rivningen och 
under hösten påbörjades nybyggnationen. Byggnationen blev klar i oktober 
2013 och slutbesiktning gjordes i november och samtidigt lämnade 
byggavdelningen slutbesked. I samband med antagande av 
investeringsbudgeten 2013 togs l 000 tkr bort vilket har medfort att 
projektet som redan var upphandlat och påbörjat överskridit budgeten 2013. 
Hyra av tillfällig barack var inte med i budgetkalkylen vilket medfort 
ytterligare ökad kostnad. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-01-09 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna informationen/ 
återrapporteringen. 

Beslutsexpediering 
V A-avdelningen 
Kommunstyrelsen for kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.325 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §6 MTN 2014/1 

Information investeringsprojekt, Solängens äldreboende 

Sammanfattning 
Socialnämnden såg ett behov av fler platser för äldreboende vilket 
genererade ett ärende som gick upp för beslut i kommunfullmäktige. I 
kommnnfullmäktige den l mars 20 l O togs beslut att ett äldreboende med 40 
lägenheter ska byggas och ägas av Håbo kommnn (KS 2007/33 KF§ 6). 

Nybyggnationen hade fokus på energieffektivitet med krav på 30% lägre 
energianvändning än Boverkets byggregler (BBR). Det medförde bland 
annat att energiförsörjningen delvis sker med solpaneler. 

Under genomförandet fanns även ett tätt samarbete mellan föreningsliv, 
politiker och tjänstemän för att ta till vara på ideer och önskningar så som 
att ha två tillagningskök, bastu och extra stora altaner. 

Byggnationen fardigställdes till årsskiftet 2012/2013. 

Beslutade investeringsmedel 

Total entreprenadkostnad 
Byggherrekostnad 
Total projektkostnad 

80mler 

74,9 mkr 
4,4 mkr 

79,3 mkr 

Totalt sett blir resultatet positivt för projektet då kostnaderna ligger under 
nivån för beslutad budget. Trots det visar projektet ett negativt resultat på-
2 402 tkr i redovisningen för 2013. Det negativa resultatet kommer från 
differens mellan år där projektet redovisningsmässigt har fatt lägre budget. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-01-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna informationen 
/redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014,269 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 7 MTN 2014/12 

Information investeringsprojekt, Fridegårdsgymnasiets matsal 

Sammanfattning 
Projektet inleddes under hösten 2013 med ett antal möten i olika 
konstellationer. 

Samråd skedde på kostavdelningen där husmor på Bildningscentrum Jan 
Fridegård (BCJF) och medarbetarna presenterade sina synpunkter och 
önskemål för kostchefen. 
Rektor för BCJF och kostchefen träffades och diskuterade riktlinjer och 
förutsättningar för projektet. 
Kostchef, husmor och rektor för BCJF träffades och diskuterade ideer på 
plats i skolrestaurangen och kom överens om att ge möjlighet för 
skolrestaurangens gäster att tycka till om mål tidsmiljön. 

Under en veckas tid placerades det en förslagslåda i skolrestaurangen. 
Elever, personal på skolan, anställda i kommunhuset och övriga gäster gavs 
möjlighet att yttra sig och lämna förslag på förändringar i måltidsmilj ön. 
Inkomna förslag har gåtts igenom och sammanställts tillsammans med redan 
uppkomna ideer från tidigare möten. Bland annat framkom följande: 

Måla om serveringsdiskar, vännerier och mjölk/vattenbar för att skapa 
ett enhetligt intryck. 
Tillföra nedpendlade armaturer, hög bordsskiva/bardisk längs långvägg., 
barstolar, fåtöljer, soffbord, tavlor, växter, flyttbara rumsavskilj are, nya 
skyltar för matavfall, menytavla med belysning vid ingången samt 
buffe/avlastning i "blå" delen. 
Möblera om vissa funktioner i serveringen 
Skapa rum i rummet 
På längre sikt, ommålning av tak 

Fastighetsavdelningen och kostchefen träffades för att gå igenom en grund 
till genomförandeplan. 

Förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen, förvaltningschef för 
skolförvaltningen, rektor för BCJF samt kostchefen hade ett 
avstämningsmöte för att se hur projektet har inletts samt se över en fortsatt 
handlingsplan för projektet. De gick vidare genom att ta in ideskiss från 
leverantör, samt offerter på renovering av viss restaurangutrustning. 

Husmor på BCJF fick i uppdrag att ta reda på företag som kan utföra 
målning/sprutlackering av befintlig restaurangutrustning. Lyckåsens Måleri 
lämnade offert på målning av tak och serveringsdiskar men det anses bli för 
dyrt. Representant från Kim1arps besökte matsalen och lämnade en offert 

l EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.270 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §7 MTN 2014/12 

som inte kunde godkännas. Nya förslag diskuterades med Kinnarps vid ett 
flertal tillfällen. 

Fastighetsavdelningen och kostchefen gick igenom vilka justeringar på 
utrustning och eventuella ombyggnationer som måste göras. Om alternativet 
är att behålla de gamla serveringsdiskarna bör de också förses med nya 
toppskivor och salladshuffeerna måste byggas om något. 

Tre företag har lämnat in offert: Kinnarps, Ergoff och EFG. Ingen av 
offertema kan accepteras i sin helhet, då inget av förslagen presenterar en 
bra helhetslösning för restaurangmiljön i skolrestaurangen. 

Planen är att snarast möjligt ta hjälp av en imedningsarkitekt, vars tjänster 
har offererats av Ergoff. 

På ett möte med inredningsarkitekt i januari 2014 bestämdes att två förslag 
ska tas fram med olika teman. Aterkoppling kommer att ske under vecka 7. 
Vecka 8 -9 presenteras ett förlag från inredningsarkitekt som sedan gås 
igenom. Sedan skickas offertförfrågan med 3 veckors svarstid. Beställning 
av inredning samt eventuella snickeri kommer att ske under våren. 

Aterrapportering kommer att ske senare i vår när arbetet slutförts. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-01-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna informationen/ 
återrapporteringen. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.270 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 8 MTN 2014/11 

Information investeringsprojekt, Kommunhusparken 

Sammanfattning 
Det har under en längre tid funnits önskemål om att öppna upp och rusta 
upp parken utanför kommunhuset med målet att aJla skuJle känna sig 
välkomna att vistas där. Parken har varit stängd och har av aJlmänheten 
uppfattats vara till enbart för de anstäJlda i kommunhuset. I samband med 
utvecklingen av Bålsta centrum, där parken enligt förslag ska bevaras, fim1s 
det ett symbolvärde i att, genom upprustning av parken, markera startskottet 
för detta stora samhälls byggnadsprojekt. 

Gatuavdelningen fick år 2013 150 tkr i investeringsmedel för att ta fram en 
enklare projektering av parken. På grund av att andra av nänmdens 
investeringsprojekt tidigt visade ett prognosliserat underskott valde 
nänmden att omfördela l 00 tkr av de för parken avsatta medlen till projekt 
Lundby ridskola (volten). Detta innebar att det inte fanns pengar kvar för att 
genomföra en projektering. För att markera att arbetet med utvecklingen av 
Bålsta centrum har påbörjats valde då gatuavdelningen att påbörja själva 
arbetet utifrån de grundtankar som finns utan att projektera något. Under 
2014 tillskjuts ytterligare 500 tkr till projektet och för dessa medel planeras 
bland annat sittplatser, belysning, planteringar och eventueJlt något vatten. 

Ett slutgiltigt forslag kan presenteras under våren. Projektet beräknas vara 
fårdigstäJlt i augusti 2014. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-01-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner informationen!återrapporteringen. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§9 MTN 2014/8 

Information investeringsprojekt, Lundby ridklubb, 
paddockfridvolt 

Sammanfattning 
Behovet av en ny ridvolt vid Lundby ridskola uppkom i samband med att 
kommunen påbörjade planeringen av Logistik Bålsta. För att genomföra 
Logistik Bålsta krävdes markaffårer som innebar att ridklubben blev av med 
sina sommarhagar. Vid diskussioner med ridklubben framkom önskemål om 
att iordningsställa en ridvolt och därmed flytta ridvolten från sommarhagen 
till anläggningen. Miljö- och tekniknämnden beslutade 2012-04-24, § 37 att 
omfördela 500 tkr i investeringsbudgeten från projekt 1130- Ospecificerad 
MTF, till projekt 1101 - Lundby ridanläggning. 

Förvaltningen träffade ridklubben i början av maj 2012, klubben hade då 
varit i kontakt med Svenska Ridsportförbundet för att få information om hur 
man anlägger en ridvolt med uppbyggnaden av olika materialfraktioner samt 
vilken storlek som krävs för att kunna arrangera lokala tävlingar. 

För ridklubben var det nödvändigt att utveckla sin utbildnings- och 
tävlingsverksamhet Med en ridvolt skulle man få ett bra komplement till 
ridhuset där det var svårt att få tiderna att räcka till. 

När kommunen gjorde utsättning på den av ridklubben föreslagna platsen 
och begärde in anbud var anbudssumman betydligt högre än budget. 
Dessutom insåg ridklubben att hela ytan mellan stallet och ridhuset skulle 
upptas av ridvolten, parkeringar och transportvägar skulle behöva tas bort. 
Nya platser diskuterades och det konstaterades att på gaveln av ridhuset var 
det bästa alternativet även om det inkräktade på hästhagarna. 

På den nya platsen var nivåskillnaderna stora vilket medförde att 
schaktvolymerna ökade. Markförhållandena var dåliga med mycket 
inträngning av vatten. Detta medförde omfattande dräneringsarbeten. Det 
behövdes också byggas en väg för få in allt material. Dessa faktorer gjorde 
att projektet till slut blev betydligt dyrare än beräknat. 

Ridvolten invigdes den l september 2013. Den har tävlingsstandard. 
Projektet har bekostats via omprioriteringar i budget. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 20140-01-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna informationen/redovisningen. 
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Information investeringsprojekt, Järnvägsparken 

Sammanfattning 
Sedan länge tillbaka har det med jämna mellanrum inkommit skrivelser med 
önskemål om en upprustning av Järnvägsparken i gamla Bålsta. Vid ett 
flertal tillfållen har kommuninvånare, forskolor och foretagare uttryckt 
önskemål om att parken ska rustas upp. 

Gatuavdelningen har tagit fram ett forslag på utformning som presenterades 
för nämnden 2011-12-07, M1N § 119. Under 2012 fatms inga pengar 
avsatta för att påbörja upprustningen så projektet var vilande. I 
investeringsbudget for 2013 fattades beslut om att avsätta 500 tkr för 
ändamålet och i investeringsbudget for 2014 finns l 000 tkr avsatta. 

På grund av att den nya upphandlingen av gatu- och VA-arbeten 
överklagades så har arbetet inte kunnat påbörjas som planerat. Det enda som 
hittills utförts är underröjning av sly och gallring av träd till en kostnad av 
16 000 kr. Förvaltningen avser därför att begära att resterande 
investeringsmedel, 483 949 kr fors över till 2014 for att projektet ska kunna 
utföras enligt ideskissens intentioner. De avsatta medlen kommer inte att 
räcka till att utfora allt som foreslagits i det förslag som presenterades för 
nämnden men målet är att skapa en attraktiv park som kan bli en målpunkt 
for Håbobor och besökare. Det ska finnas en stig runt vattnet, datumen ska 
rensas, träd och perenner planteras, belysning sättas upp, sittplatser anläggas 
och eventuellt kommer broar att byggas över till den lilla ön där en sittplats 
med perenna planteringar planeras att anläggas. 

Projektet beräknas vara fårdigställt i augusti/september 2014. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna informationen 
/redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Kommunstyrelsen for kännedom 
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Uppdragslistan 

Sammanfattning 

MTN 2014/14 

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

Nämnden har önskemål om att de ärenden som överförts till 
konununstyrelsen ska redovisas som avslutade i uppdragslistan. Detta 
kommer att uppdateras i uppdragslistan till nästa nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista daterad 2013-12-11 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av uppdrags lista, 
daterad 2013-12-11. 
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KOMMUN 2014-01-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 12 MTN 2014/15 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschefen informerade om det beräknade utfallet inför bokslut 
för år 2013. 
Förslag till rumsflytt med anledning av hyra av nya lokaler 
presenterades. Förslaget tas upp på KOMSAM den 28 januari 2014. 
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