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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 28 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2014/13 

Miljö- och tekniknämnden har fö1t över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
miljö- och tekniknä1m1den. Redovisningen im1ebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av milj ö- och tekniknämnden. 

Gatuavdelningen 
Grävningstillstånd, l st 

Fastighetsavdelningen 
Leasingavtal for fordon/maskiner, l st 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-03 

- Sannnanställning av delegerings beslut, daterad 2014-03-03 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som fOttecknas i protokollet den17mars 2014. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikfdrvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.605 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §29 MTN 2014/31 

Redovisning av inkomna handlingar/anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
miljö- och tekniknärnnden. De presenteras i en sannnanställning och 
handlingama fi1ms i en pänn inför vmje sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-12 

- Sanunanställning av amnälningsärenden, daterad 2014-03-03 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutm· att godkänna redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 30 MTN 2013/48 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016, information 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, § 43 om nämndemas 
driftramar, övergripande mål och skattesats för år 2014 och plan för åren 
2015-2016. Investeringsbudgeten beslutades av kommunfullmäktige 2013-
09-23, § 68. 

Budgetramen får miljö- och tekniknämnden (exkl. VA & Avfall) var totalt 
98 696 tkr. 

På grund av organisatoriska fårändringar och förändring vad gäller 
01mäkning av intemhyror i och med det låga ränteläget och utfördelning av 
kapitalkostnader till nänmdema så beslutade kmmnunfullmäktige om en 
justering av alla nämnders budgetramar, 2013-12-16, § 99. 

Kommunfullmäktige beslutade att milj ö- och tekniknämndens budgetram 
minskas med l 572 tkr till 90 087 tkr. Minskningen beror på omräkning av 
internhyran beroende på minskade kapitaltjänstkostnader, vilket påverkar 
internhyran positivt. 

I samband med detta beslutade kmmnunstyrelsen att utöka ramen får miljö
och tekniknämnden avseende nya lokaler i Landstingshuset med l 550 tkr. 
Efter konnnunstyrelsens beslut, 2013-11-25, § 200 är den nya budgeten 
91 637 tkr. 

Administrativa avdelningen flyttades till konmmnstyrelsen och nya bygg
och miljöförvaltningen den l januari 2014. Detta hmebär att budgeten för 
administrativa avdelningen minskas i sin helhet men även 
nämndverksamheten minskar med 121 tkr och MTF-ledning med 121 tkr. 
Detta för att nämndens sekreterare nu ingår i den centrala administrationen 
får kommunstyrelsen. 

Drifts budgeten fördelas enligt nedan. 

• -388 tkr Nä1m1dverksmnhet (av dessaflyttas 121 tkr till 
kommunstyrelsen) 

• -l 581 tkr MTF-Ledning (av dessaflyttas 121 tkr till kommunstyrelsen) 

• -2 358 tkr Administrativa avdelningen (vars budgetflyttas till 
kommunstyrelsen i samband med delårsuppföljningen) 

• -27 613 tkr Gator, pmk & belysning 

• -2 000 tkr Gå:rdsmliäggningar 

• -12 670 tkr Idrottsanläggningar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 30 MTN 2013/48 

• -655 tkr Buss, bil & spårbunden trafik 

• -28 324 tkr Kostavdelningen 

• -4 537 tkr Fastighetsavdelningen 

• -11 511 tkr Lokalvård 

• -91 637 tkr Summa miljö- och teknikförvaltningen (exkl. VA & Avfall) 

• -121 tkr Nänmdsekreteraren, vilken kommer flyttas över till 
kommunstyrelsen i samband med delårsuppföljningen. 

• -121 tkr MTF-ledning, den del av nämndens sekreterare som flyttas över 
till kmmnunstyrelsen i samband med delårsuppföljningen. 

• -2 358 tkr Administrativa avdelningen, vars budget flyttas till KS i 
samband med delårsuppföljningen 

• -89 037 tkr blir den totala budgeten efter att kommunfullmäktige 
beslutat om omfördelning av administrativa avdelningen till 
konnnunstyrelsen. Detta beslut konnner i samband med 
delårsuppföljningen. 

Investeringsbudgeten fastställdes till63 947 tkr för miljö- och 
tekniknänn1den 2014. 

Inför kommunfullmäktige 2014-03-24 föreslåT miljö- och tekniknänmden att 
kmmnunfullmäktige överför det överskott somnämnden har avseende 
investeringar på totalt 6 832 tkr. 

Om det blir beslutat så konuner nännldens investeringsbudget bli totalt 
70 779 tkl:. 

Kmmnunfullmäktige beslutade i december om V A-avdelningens 
driftbudget, vilken redovisas i separat dokument och sununan är O kr. 
Investeringsramen fastställdes till 11 020 th. 

Kmmnunfullmäktige beslutade i december om Avfallsavdelningens 
driftbudget och även den redovisas i separat dokument och sununan är O kr. 
Investeringsramen fastställdes till 750 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-24 
Budget och mål2014, plan 2015-2016, Miljö- och tekniknänmden 

Budget och mål2014, plan 2015-2016, VA-avdelningen 
Budget och mål2014, plan 2015-2016, Avfallsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.607 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 30 MTN 2013/48 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkätma 
infonnationen/redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.607 



C
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 31 MTN 2014/34 

Inhyrning av lokal för uthyrning till socialförvaltningen, Biskops
Arnö 

Sammanfattning 
Håbo k01mnuns socialförvaltning har behov av rum för asyl- och PUT
boende (permanent uppehållstillstånd). På Nordens Folkhögskola på 
Biskops-Amö ges möjlighet att förhyra tio rum och biutrymmen med två 
samlingsrum och två pentryn, en tvättstuga och handikapptoalett i det så 
kallade S-huset. Boende kanuner att få fri tillgång till övriga faciliteter på 
Biskops-Amö såsom gymnastiksal, gym, musikrum, bibliotek, 
bastuanläggning, matsalar och ljusrum. Hyran uppgår till drygt l 260 tkr per 
år och hyrestiden är 5 år och därefter årsvis förlängning. All drift och 
underhåll av lokalema ingår i hyran exklusive städning. Hyresgästen svarar 
för städning. Håbo kommun avsäger sig besittningsrätten tilllokalema. 

Håbo kommuns socialförvaltning, såsom hyresgäst, svarar för alla kostnader 
rörande denna inhyrning. Vidare avser socialförvaltningen administrera 
uthyming av rununen till brukare, det vill säga själva 
andrahandsuthyrningen, som innebär fördelning av rum, skrivning av 
kontrakt, hyresavisering och hyresinbetalningar samt städning. 

I övrigt så kommer hyresgästen att förbinda sig att äta vissa måltider i 
folkhögskolans regi. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-03 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till nänmdens ordförande 
(med kontrasignering av förvaltningschef eller nänmdselaeterare) att 
teckna avtalmed Nordens Folkhögskola enligt ovanstående, för en tid av 
5 år med därefter årsvis förlängning. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdeh1ingen 
Socialförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 32 

Köp av inredning i Bålsta ishall 

Sammanfattning 

MTN 2014/33 

Håbo kommun äger Bålsta ishall. Bålsta Hockey Club har muntligen genom 
åren medgetts rätt att bygga till förråd, ldubbrum, cafeteria med mer iJrne i 
hallen. För att kommunen ska få full fårfoganderätt över allt som är 
fastighetstillbehör, måste kommunen på något sätt öveJia äganderätten till 
derula imedning. Med anledning av det har en värdering av derula imedning 
gjorts av extem part. Värdet bedöms uppgå till 327 tkr. 

Kommunen och hockeyklubben har träffat en överenskommelse om att 
kommunen köper deJrna imedning, dels genom kvittning av den skuld 
klubben har till kmmnunen och dels genom en utbetalning av resterande 
belopp till klubben. Skulden uppgick till227 402 kronor per den 14 februari 
2014. 

Genom deJrna affår äger kmmnunen all imedning, vilket underlättar i det 
fortsatta arbetet med uthyrning till nyttjare av hallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-04 
- Värdering, Grontmij, daterad 2013-12-18 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänrnden beslutar att köpa värderade fastighetstillbehör 
i ishallen dels genom kvittning av Bålsta Hockey Clubs skuld, dels 
genom utbetalning av resterande belopp till klubben. 

2. Miljö- och tekniknfum1den beslutar att uppdra till nänrndens ordfårande 
(med kontrasignering av förvaltningschef eller nänrndsekreterare) att 
teckna avtal om köp av inredningen i Bålsta ishall. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Bålsta Hockey Club 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 33 MTN 2011/22 

Nominering till kommunala handikapprådet 

Sammanfattning 
Den l oktober 2012 nominerades Karl-Axel Boström (M) till ersättare i 
konnnunala handikapprådet för mandatperioden 2011-2014 istället för Sven 
RosendahL 

Karl-Axel Boström har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Håbo 
kommun inklusive som ersättare i kmmnunala handikapprådet. En ny 
nominering för ersättare i kmmnunala handikapprådet måste därfår göras. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknfum1den beslutar att nominera Sven Rosendahl (KD) 
som ersättare i konnnunala handikapprådet för resterande del av 
mandatperioden 2011-2014. 

Beslutsexpediering 
Kmmnunstyrelsen 
Konmmnala handikapprådet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.610 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 34 MTN 2013/94 

Yttrande, förslag till energieffektiviseringsstrategi 

Sammanfattning 
Förslaget till energieffektiviseringsstrategi är remitterat till miljö- och 
tekniknämnden för yttrande, enligt beslut i konm1m1styrelsen 2013-11-25, § 
194. Strategin omfattar samtliga nä1m1der och kmmnunala bolag och har 
som målsättning att minska fastigheternas energiförbrukning från 2009 med 
15% till2014 och 25% till2020. 

För att klara målsättningama i strategin behövs insatser genomföras inom 
miljö- och tekniknämnden. 

Kommunens fastigheter 
För kmmnunens fastigheter pågår arbete löpande med att minska 
energifårbrukningen som exempelvis: 

Vid nybyggnation ställs krav på 3 O % lägre energiförbrukning än kraven 
i Boverkets byggregler. 

I driften pågår kontinuerligt injusteringar av ventilation och värme. 

Vid inköp av material och utrusning görs val baserat på miljöpåverkan. 

I verksanlhetsplaneringen eftersträvas att planera in åtgärder får att 
minska energiförbrukningen. 

I lokalresursplaneringen tas hänsyn till byggnadernas energi- och 
milj ö påverkan. 

För att nå målet till år 2020 i energieffektiviseringsstrategin kommer fler 
åtgärder att behöva genomföras än vad som ryms i de resurser som nä11mden 
förfogar över. Resurser behövs för att möjliggöra ett aktivt arbete med 
energieffektivisering och avser både tid och budget. 

Stort behov fi1ms att ta fram en plan för åtgärder som bidrar till 
energieffektivisering. Under år 2013 fanns en målsättning att genomfåra det 
men blev inte utfört på grund av att resurser behövde prioriteras om. 
Målsättningen finns kvar och är n n planerad att genomföras under år 2014. 
Arbetet im1ebär att handla upp en konsult som kan genomföra planen. 
Kostnaden för konsulten finansieras genom energieffektiviseringsstödet, 
under fårutsättning att plan- och utvecklingsavdelningen godkä1mer det. 

Utifrån planen får åtgärder som leder till energieffektivisering kan 
ekonomiska medel planeras. Åtgärdema konm1er vara av varierande a1i och 
storlek, där vissa delar kanuner att kmma hanteras ekonomiskt i driften 
medan andra kommer att behöva genomföras i investeringsprojekt i 
san1band med stön-e renoveringsprojekt 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAÖSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 34 MTN 2013/94 

För att uppnå målet måste även uppföljning av kWh kunna göras på ett 
enklare och bättre sätt än tidigare. Dels behöver mätare kompletteras ute i 
byggnadema men även system för uppföljning behöver införas. Arbete med 
att få system för uppföljning är påbörjat och beräknas vara färdigt till 
sommaren år 2014. Systemet är en del av det fastighetssystem som redan 
finns. 

Hur väl målsättningen i strategin uppfylls är beroende av vilka resurser som 
avsätts till arbetet med energieffektivisering. Resursema avser såväl 
ekonomi som tid. Om planen för energieffektiviseringen visar på att 
omfattande åtgärder behövs, kan behov finnas att projektanställa en person 
för utförande och uppföljning. 

Kommunens transporter 
Håbo konunun har under de senaste åren haft en trend av ökad förbrukning 
av drivmedel. Detta kan delvis förklaras av att nya verksamheter har 
tillkommit till kmmnunen där fordon har införskaffats som förbrukar 
drivmedel. För att bryta denna trend behöver Håbo kommun vidta flera 
åtgärder. Förslag på åtgärder beskrivs nedan. 

Ta fram en resepolicy för H åbo kommun 
Ett sätt att få ner förbrukning av drivmedel är ökat användande av till 
exempel buss, tåg och cykel vid tjänsteresor. För att lyckas med detta är det 
vanligt förekommande att använda en resepolicy. Flera kommuner har 
lyckats få ett ökat användande av buss och tåg för tjänsteresor genom en bra 
resepolicy. I Håbo konunun finns det inte någon resepolicy och att anta en 
sådan skulle kunna vara ett sätt att minska förbrukning av drivmedel. 

I resepolicyn är det viktigt att det framgår när anställda skall använda 
kollektiv trafik, bil och cykel i olika fonner av resor. Den ska innehålla en 
tydlig prioritetsordning när olika transportsätt skall väljas, till exempel buss 
eller tåg skall väljas framför användandet av bil. 

Ta fram riktlinjer för inköp av fordon 
Vid inköp av fordon väljer kommunen idag fordon utifrån följande: 

l. Ekonomi 

2. säkerhet 

3. Miljö 

Praktiskt upplevs det otydligt att ha de kriteriema när olika fordon ska 
införskaffas. Det bör framgå till exempel inte något om hur länge olika 
fordon skall användas. Detta medfår att det fi1ms risk för att fordon används 
för länge och inte byts ut mot mer energieffektiva fordon. Det bör även 
framgå vilka miljökrav som ska ställas: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.611 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 34 MTN 2013/94 

Skall det vara miljöklassad personbil eller inte? 

Hm mycket får olika lätta lastbilar förbruka och så vidare? 

Vilka fordon skall kmru1mnen välja och med vilket bränsle? 
Krav på storlek på fordon? 

Smmnantaget skulle det behövas mer tvingande regler får inköp av fordon 
för att få till fler val av energieffektiva fordon framöver. 

Ökad användning av cyklar vid tjänsteresor 
Ett effektivt sätt att få ner energianvändningen vid kmmnunala transporter är 
att öka användande av cyklar vid de olika tjänsteresoma inom centrala 
Bål sta. Vid kommunhuset fim1s idag en cykelpool med tre cyklar, varav en 
el-cykel. 

Troligen fi1111s potential att utöka antalet el-cyklar i cykelpoolen. Med el
cykel kan du smidigt och enkelt utan ansträngning snabbt ta dig till olika 
ställen inom centrala Bålsta. Med fler el-cyklar förutsätts att lösning fi1111s 
för att serva dem, till exempelmax två mil från Bålsta centrum eller att 
cykeln hämtas i Bålsta. En säker förvaring behövs av cyklarna där de kan 
laddas och samtidigt vara skyddade för stöld, till exempel någon fom1 av 
stålbm med tak. Demm förvaring skall samtidigt möjliggöra ett enkelt och 
effektivt uthämtande av el-cyklarna. 

Det bör undersökas om det fim1s fler konnnunala arbetsplatser där det kan 
fi1mas behov eller möjlighet att komplettera med cykel. 

Se över antalet fordon 
Flera fordon i Håbo kmmnun kör väldigt få antal mil per år. Det fi1ms behov 
att m1alysera de fordon som kör mindre än till exempel 500 mil per år. 
Km1ske kan dessa fordon fi1111as i en gemensam bilpool för att få en 
effektivare användning av fordonen fi·amöver. 

Öka användningen av fossilfria bränslen 
Ett sätt att få ner utsläppen och få mer energieffektiva fordon är att använda 
mer "miljövänliga bränslen". Det mest energieffektiva bränslet som finns nu 
är el. Inom Bålsta centralort borde elbilm· kunna användas i stöne 
utsträckning alternativt laddhybrider. Med en laddhybrid nås en längre 
räckvidd. 

Det fi1ms nu även en rad olika personbilar och lätta lastbilm· som drivs på 
fordonsgas eller biogas. Dock fi1111s idag inget tankställe får någon av 
typema i Bålsta. Om det fmms tmlkställe för biogas skulle det vara väldigt 
fordelaktigt får att energieffektivisera transpmtema. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.611 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 34 MTN 2013/94 

Utveckla intern bilpool 
Utveckling pågår av den intema bilpoolen i Håbo kommun. Två av 
kommunens bilar i bilpoolen är utbytta till en hybrid och en el-laddhybrid. 
Dessutom är en tredje etanolbil beställd och kommer att levereras under 
våren 2014. Arbete pågår även med att få ett effektivare bokningssystem. 
Utveckling behövs även för att få bra regler för bilpoolen och rutiner för den 
praktiska skötseln. Uppföljning behövs för att bevaka behovet av antal 
fordon. 

Utbilda fler förare i sparsam körning 
Uppemot l 00 stycken av kommunens anställda har genomgått utbildning i 
spaTsam köming. Dessa är till stor del förare från miljö- och 
teknikförvaltningen. Fler anställda bör gå utbildningen från framförallt 
socialförvaltningen och bam- och utbildningsförvaltningen. Kostnaden för 
utbildningen har finansierats genom energieffektiviseringsstödet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-04 

Yttrande, daterat 2014-03-13 

Förslag Energieffektiviseringsstrategi, 2013-10-31 

Kommunstyrelsens beslut, 2013-ll-25 § 194 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
yttrande. 

2. Milj ö- och tekniknänmden beslutar att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kmmnunstyrelsen 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.611 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 35 MTN 2013/91 

Yttrande över medborgarförslag avseende trafikförhållanden 
efter Enköpingsvägen, avfart 146 från E18 fram till avfarten till 
Ekillabadet 

Sammanfattning 
Boende på stenbjörns väg har inkommit med ett medborgarförslag om 
förbättring av trafiksäkerheten på Enköpingsvägen mellan väg 146 och 
korsningen vid Ekillabadet. Förslagsställarnas begäran är att Håbo kommun 
ska hantera och åtgärda de frågor som berör kommunen samt vara 
sammanhållande i hela frågeställningen eftersom den i huvudsak berör 
kommuninvånare. 

Medborgarförslaget har remitterats till miljö- och tekniknämnden för 
yttt·ande. 

Yttrande 
Trafikverket är väghållare för den aktuella vägsträckan. Kommunen 
ansvarar för gång- och cykelvägen och avdelningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige anslår pengar för asfaltering av den aktuella sträckan 
och att detta hanteras inom ordinarie investeringsbudgetprocess för 2015. 

Miljö- och teknikförvaltningen anser att Trafikverket, i egenskap av 
väghållare, bör bilda och leda en arbetsgrupp där förvaltningen kan ingå. I 
en sådan arbetsgrupp bör åtgärdsplan och tidplan för genomförande 
diskuteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-26 

Delegationsbeslnt, kommunstyrelsen, 2013-11-20 
Medborgarförslag, daterat 2013-09-05 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 64 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkämm ovanstående förslag till 
yttrande. 

2. Miljö- och tekniknänmden beslutar att överlänma yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.612 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 36 MTN 2014/23 

Omfördelning i investeringsbudget för avfallsavdelning 

Sammanfattning 
Återvi1mingscentralen i Västerskog är en av de mest besökta platserna i 
kmmnunen, avfallsavdelningen ser därför detta som en utmärkt plats att 
informera kommuninvånarna om avfallshanteringen via en TV -skänn 
uppsatt utonlims på Återvinningscentralen i Bålsta. Tanken är att kmma ge 
besökmna feedback på till exempel insmnlade mängder, ge tips och 
förklaringar, informera om nyheter och fårändringm·. 

Avfallsavdelningen ser detta som en del i att utveckla och förbättra 
återvinningscentralen så att den kan erbjuda den bästa smieringen både för 
miljön och för kommuninvånama. 

Eftersom den ska sitta utomhus behövs extrautrustning och därför är priset 
högre än normalt. I investeringsbudgeten finns pengm· avsatta for inköp av 
körplåtar till m1läggningen men avdelningen har i smmåd med entreprenören 
som hämtar avfallet kanunit fram till att körplåtarna inte behövs. 
Avfallsavdelningen föreslår därför en omfördelning av 50 000 kronor av 
dessa avsatta pengm·, till att köpa in en TV -skäm1 för infmmationsspridning 
istället. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteshivelse, daterad 2014-02-28 

- Offert fiån Konfac, daterad 2014-01-15 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutm· om omfördelning i 
investeringsbudgeten enligt ovan redovisning får avfallsavdelningen. 

Beslutsexpediering 
Ekonomiavdelningen 
Avfallsavdelningen 
Kmmnunstyrelsen för kä1medom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.613 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 37 MTN 2014/24 

Upphandling av förbränningsanläggning och transport till 
förbränningsanläggning, revidering av tidigare beslut MTN § 
18/2014 

Sammanfattning 
Kommunen har idag ett avtal med Vattenfall i Uppsala gällande förbränning 
av insamlat hushållsavfall. Avtalet löper ut 2014-09-30. Avtal med 
RagnSells gällande transporten till förbrälmingsanläggningen löper ut vid 
smmna tidpunkt. 

Avfallsavdelningen har påbörjat upphandling av en ny 
förbränningsanläggning och av ny transpmiör. Upphandlingen sker i 
smnarbete med Upplands-Bro kommun men separata avtal konnner att 
skrivas mellan entreprenörerna och ko111111unerna. Upphandlingen beräknas 
vara klar i bö1jan på maj, då avtal ska tecknas. Den 17 februari 2014 togs 
beslut om att teckna avtal för ny fdrbrälmingsanläggning och transpmi till 
förbränningsanläggningen. I det beslutet står det att avtal ska tecknas 2+ l+ l 
år. Det är fel, avtalet ska tecknas 3 +l+ l år. En revidering av beslut MTN § 
18 behöver därför göras samt upphävande av beslut MTN § 18/2014. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-28 
- Beslut, MTN § 18/2014 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutm· att uppdra till nämndens ordförande 
(med kontrasignering av förvaltningschef eller nänmdsekreterare) att 
teckna avtal för ny förbrä1mingsanläggning och för ny transpmiör för 
3+1+1 år. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att upphäva tidigare taget beslut 
MTN § 18/2014. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.614 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 38 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

MTN 2014/14 

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

Listan har uppdaterats med uppdrag 32, Mer ungdomlig mat i skolan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-04 
- Uppdragslista, daterad 2014-02-18 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av uppdragslista, 
daterad 2014-02-18. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.615 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Susanne Nyström 
Administratör 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

RAPPORT 
Datum 
2014-02-18 

1 (9) 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.446 

Uppdrags lista, uppdaterad efter sammanträde 2014-02-17 

Medborgarförslag om att Dalen klar, invigning sker 

anordna en hundrastgård den 22februari 2014. lnfo 

inom Västerängsområdet finns på hemsidan och i 

Uppdra till forvalh1ingen att BuB-blade!. Uppdraget 
avslutas vid nämnde11 den 

undersöka möjligheten att uppföra 5 maj 2014. 

ett antal hundrastgårdar inom 
kommunen. 

KF 2009/56 
Motion om upprättande av 

ULA 
090504 l, 3 mkrförakuta 

§ 44 
en rullande långsiktig plan åtgärder. 

för underhåll och 
upprustning av skol- och Arbetet med att ta fram en 

färskolegårdar långsiktig plan fortsätter. 

Uppdra till förvalh1ingen att ta 
fi-am dels en skötselplan för drift 
och periodiskt underhåll som 
inkluderar säkerhetsbesikh1ing 
och dels en upprustningsplan för 
skolor och fdrskolor. De behov 
som fi:amkmmner i planen prövas 
i samband med det årliga 
budgetarbetet. 

MTN 
101207 

Utökning av befintliga och utvecklings-

§ 121 
verksamhetsområden avdelningen 

Uppdra till fdrvaltt1ingen att 
utt·eda om ytterligare fastigheter 
kan inkluderas i befmtliga 
verksamhetso1måden. 

MTN 2010/95 
Gångväg på banvallen vid 

ULA Finns inget 

101207 
§ 123 

stämsvik samt Avtal är tecknat med 
utryckningsväg från fastighetsägareför tillfällig 

Ekolskrog till Stämsvik räddningsväg.. 

Uppdra till förvalh1ingen att i 
samband med besvarande av 
motion om GC-väg via Stämsvik 
även ta med ovan gångväg och 
utt-yckningsväg. 

S!L 



HÅBO 
KOMMUN 

Ta fram förslag på en 
"vattenskyddsföreskrift" för 
Hå bo kommuns vattentäkter 
VA-avdelningen har för avsikt att 
under våren 2011 börja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

MTN 
110406 

Ta fram åtgärdsprogram för 

§50 
läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att åtgärda 
takproblemen 

Uppdra till förvalo1ingen att 
inventera och ta :fi:am underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens 

MTN 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 konunun. 

MTN 20101111 
Undersöka möjligheterna att 

110406 i samband med 
§52 nyinvestering i kommunens 

reningsverk installera 
biogasanläggning 
Uppdra till förvalo1ingen att 
organisera ett studiebesök för 
nämnden till Hallsbergs konnnun 
för att ta del av deras erfarenheter 

av slam. 
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 utanfdr 
tätbebyggt/detaljplanelagt 
område. 

RAPPORT 2(9) 

Datum 

2014-02-18 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.446 

antagen av KF 
2012-09-24 § 102 

Ansökan för 
vattenskyddsområde för 
Bålsta ansöktes till 
l1.insstyrelsen år 2009. De 
har ännu inte handlagt vår 
ansökan p g a personalbrist 
på länsstyrelsen. 

Arbetet med Skokloster 
vattenskyddsområde pågår 
fortfarande akiivt 

LS/LH 12. 

LS/LH Den framtagna 13. 
energleffektiviserings· 
strategin :llireslås arbetas in 
i miljöstrategin 

14. 
ordförande. 

Avvaktamed 
biogasanläggning i och 
med stora 
investeringskostnader i 
förhållande till mängd 
slam. 

ULA 18. 
gett tillstånd attjörfägga 
ridvägar inom deras 
markområden. Utredning 
fortsätter om var dessa ska 
ligga. Anläggning av 
ridvägarnaförutsätter 
skyltning och eventuell 
röjning och galfring. 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 
1206004 
§72 

MTN 2012/84 
120827 

§9 

MTN 2013/24 
131104 

§92 

MTN 2014/18 
140217 

§ 23 

"Hälsans stig" i Hå bo 
kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning fdr en så 
kallad "Hälsans stig" 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om Hjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

Medborgarförslag om 
ordnaodet av en cykelbana 
med sandhopp i 
slottsskogen 
Ful~näktige bifaller förslaget 
genom att uppdra tillmilj ö- och 
tekniknämnd en, att i samråd med 
bildningsnämnden, ordna den 
föreslagna cykelbanan på lämplig 
plats i Skokloster. 

Anläggande av dirtbikebana 
Aten-apportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en diitbikebana i Bålsta. 

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

Mer ungdomlig mat i skolan 
Uppdra till kostavd e bingen att 
verka för en 
modernare/ungdomligare 
mathållning i samarbete med 

RAPPORT 3(9) 

Datum 
2014-02-18 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.446 

ULA 

CG 

CG 

skyltar ca 5 000 kr/km. 

Karta saJ.:nas, utredning 
om vilket koncept som ska 
användas ej klar 

Projeläet har påbö1jats 
och berä!mas bli klart 
under våren. 

ordforande i Slottsskogens 
samfällighet. 

Pengar är avsatta men 
placering sa/mas. 

25. 

27. 

31. 

32. 



HÅBO 
KOMMUN 

090928 
Medborgarförslag om att HK 

§ 83 
tar över ansvaret för den 
offentliga gatubelysningen i 
söderskogen 
Uppdra till fdrvaltningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
fdreningen och E-ON gällande 

KF 
Motion om färdigställande 

100614 
§ 70 

av As ledens förlängning 
Uppdra till fdrvaltningen att inom 
befrntlig budget bekosta 
fdrprojekteringen av 

av Åsleden. 
111123 

Satsa på ungdomen 
Få ungdomama att stanna i 
kmmnunen. Salsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutinmed barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 

fdre det tas ett beslut. 

Uppföljning av plan för 
100928 

§ 78 
valfrihet och konkurrens i 
samband med delårsbokslut 
år 2010 
Uppdra till fdrvaltningen 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 
hastigheten samt göra den mer lik 

MTN 2009/66 
Medborgarförslag om att 

090929 
§ 76 

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

RAPPORT 
Datum 

2014-02-18 

medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 

ULA 
genomförd. 

Uppdraget avslutat 

4(9) 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.446 

uppdragslistan och därför 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

ULA 
inom kommunal regi 

Uppdraget avslutat 

ULA MTN§ 17. 
rapport från Ramböl l, 

Uppdraget avslutat 

dillned att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

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

MTN 
Ombyggnad av Cafe Håbo 

130128 
§11 

Uppdrag till förvaltningen att 
påbörja ombyggnaden av Cafe 
Håbo som ska invigas i början av 
sommaren. 

MTN 2010/111 u n 
fossilbränslefri kommun 

110518 senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att 

§ 76 utvidga resursen1a på miljö-
strategiska enheten (för att 
möjliggöra kommunens mål-
sättning om "Håbo kommun en 
fossilbränslefri kommun senast 
203 

MTN 20101111 
Ta fram förslag på rening av 

110406 
§ 47 

dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

MTN 1/86 
Frilufts plan/Upplevelseplan 

130415 
§ 39 

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

MTN 2012/95 
121001 

Avrop från ramavtal 

§ 98 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag tillnästa 
period fdr avrop av elenergi 

RAPPORT 
Datum 
2014-02-18 

samt 
plan~ och utvecklings~ 
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

Upddraget avslutat 

LL 

Uppdraget avslutat 

MK 
bidrag en utredning 
grenomförts om 
möjliglietema att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet KS 

5(9) 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.446 

29. 

16. 

ansvarar för planområdet 
Uppdraget avslutat för 
förvaltningen. 

MK 23. 
med besökskartm1. 

Uppdraget avslutas 

nämnden Finns· 
av uppdraget 

20130930. 

Uppdraget avslutas 



HÅBO 
KOMMUN 

Borttagande av bommar på 
gång- och cykelvägar för att 
öka tillgängligheten för 
cyklister 
Återrapportering och 
konsekvensbeskrivning om 
bmttagande av bo1m11ar på gång-
och cykelvägar. 

MTN 2013/11 
Användande av Granvallen 

130128 
§7 

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

MTN 2012/49 Motion om användning av 
120507 

§ 48 
"grön" asfalt för beläggning 
av gator med mer 
Utreda möjlighetema att använda 

asfalt 
MTN 2010/111 

Ansökan om medlemskap i 
110406 

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

MTN 2010/111 
110406 

Handlingsplan 

§ 46 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 

MTN 
110518 

utreda möjlighetema for Håbo 
kmmnun att bli en fossilbränslefri 

§ 76 kmmnun till2030. Uppdra till 
förvaltningen att tillsätta en 
arbetsgrupp for att ta fram en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid miljöveckan 
2012. 

RAPPORT 6(9) 

Datum 
2014-02-18 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.446 

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

Uppdraget avslutas 

Enligt MTN § 73/2013 ska 28. 
uppdraget avslutas och 
frågan om Granvallens 
användande överlämnas till 
KS. 

bifaller motionen 

AA 1. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § 113//3. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

AA till 5. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § 1/3113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 



HÅBO 
KOMMUN 

110406 
Miljöstrategi (tidigare 

§ 45 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fi:am en miljöplan/program för 
Håbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp for att 
arbeta med miljöplan/program för 
Håbo kommun. 

MTN 2010/ll1 Naturreservat Bålstaåsen 
110406 

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

MTN 2011114 Medborgarförslag om 
110406 

§ 39 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda fdrutsättningama fdr 
natuneservat eller andra 
skyddsfonner for Lillsjön och 
Båts backen. 

MTN 2013/39 Kommunal vatten- och 
130506 

§54 
avloppsvattenplan 
Uppdra till förvaltningen att i 
samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
Hå bo Marknads AB ta fram en 
kommunal vatten- och 
avloppsvattenplan 

RAPPORT 7(9) 

Datum 
2014-02-18 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.446 

kommunstyrelsen enltgt 
beslut MTN § Il 3/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

MK 3. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN §Il 3113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

Finns 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § 113113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

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



HÅBO 
KOMMUN 

Underlag till cykelplan 
(cykelpolicy/cykelstrategi) 
Undersöka möjlighetema att ta 
fi·am underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi får antagande i 
KS/KF. Detta får att öka 
cyklande! i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, si!ker och 
attraktiv utemiljö i Hå bo och öka 
Håbo kommuns varumilrke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fi·mn karta 
över cykel- och gångvägar i 

MTN 20101111 
Handlingsplan fossil-

110406 
§ 46 

bränslefri kommun 2030 
Uppdra till fårvallningen att 
utreda möjlighetema får Håbo 
kmmnun att bli en fossilbränslefi·i 
kmmnun till203 samt tillsätta en 
arbetsgrupp får att ta fi·am en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid miljöveckan 
2012. 

MTN l 
Miljöstrategi (tidigare 

110406 
§45 

miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till fårvallningen att ta 
fi·am en miljöplm11program for 
Håbo konunun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till fårvallningen att 
tillsätta en arbetsgrupp for att 
arbeta med miljöplan/program for 
H åbo 

MTN 
110406 

Naturreservat Bålstaåsen 

§ 44 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta utr-eda möjligheterna for 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under 

MTN 2010/111 
Ansökan om medlemskap i 

110406 
§ 42 

Sveriges Ekokommuner 
Uppdra till förvaltningen att 
uppfYlla de 4 systemvillkoren 
snarast och ansökan om 
medlemskap i Sveriges 
Ekokmmnuner och dänned bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 
sannna tema 

!t SP 

RAPPORT 8(9) 

Datum 
2014-02-18 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.446 

till förvaltningen att 
avvah.'1a 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. 

på grund 
av omorganisationen 

på grund 
4. 

av omorganisationen 

kommunstyrelsen på grund 
3. 

av omorganisationen 

grund 
1. 

av omorganisationen 



MTN 
130506 

§54 

MTN 
111005 

§ 98 

MTN 
130617 

§ 65 

HÅBO 
KOMMUN 

2013/39 

2012/54 

Medborgarförslag om 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda fd1utsättningarna för 
natuiTeservat eller andra 
skyddsfonner fdr Lillsjön och 
Båts backen. 

Kommunal vatten- och 
avloppsvattenplan 
Uppdra till förvaltningen att i 
samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
Håbo Marknads AB ta fram en 
kommunal vatten- och 

Underlag till cykelplan 
(cykelpolicy/cykelstrategi) 
för Håbo kommun 
Undersöka möjligheterna att ta 
fi·am underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi får antagande i 
KS/KF. Detta for att öka 
cyklande! i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attraktiv utemiljö i H åbo och öka 
Håbo kommuns varumärke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fi:am kmia 
över cykel- och gångvägar i 
kommunen. 

Säkerhet i kommunhuset 
Uppdra till förvaltningen att 
genomfåra fdreslagna åtgärder 
och finansiera dem enligt 

RAPPORT 9(9) 

Datum 
2014-02-18 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.446 

LS 

Uppdraget flyttat till 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

av omorganisationen 

kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

och 
20140217 

Finns· 

*Uppdrag som beslutats utanfår ärendet Uppdragslistan har inga uppdragsnummer. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-17 

Miljö-ochteknii<_nämnden 

JUSTERARE 

MTN § 39. MTN 2014/15 

Information från förvaltningen ' 

Sammanfattning / 
Gatuchefen informerar om planerna ;för järnvägsparken utifrån konsulten 
Funkias framtagna ideskiss. Fokus är på att skapa en plats för stillsamhet 
som är tillgänglig för alla och där delar av skogen bevaras och utökas 
med mer exotiska träd. Tidplanen är att arbetet med parken ska påbö1j as 
snart och vara klart i höst. Beräknad kostnad är ca 1,5 miljoner kronor. 

Gatuchefen infonnerar om planerna för kommunhusparken utifrån 
konsulten Funkias framtagna ideskiss. Temat för parken är möjligheten 
till medborgardialog och kontakt med politiker, en plats där möten kan 
ske. Samtidigt ska man kunna finna plats för vila och lugn och ro. 
Tidplanen är att arbetet med parken ska påbörjas snart och vara klart i 
höst. Budget där är 102 000 kr som ska flyttas över från 2013 (ännu inte 
beslutat) och 500 000 kr för 2014. Totalt ca 600 000 kr. 

Skörby förskola har fått en vattenläcka och detta kommer att påverka 
fastighetsavdelningens kostnader för 2014. 

Förvaltningsekonomen informerar om den ekonomiska situationen, dock 
har inte mycket hänt så här i början av året. Ny prognos/redovisning 
görs på nästa nänmd i och med delårsuppföljningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

JA ISY 
Nr 2014_616 
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