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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §56 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-06-16 

MTN 2014/13 

Miljö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
miljö- och tekniknänmden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegerings besluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Gatuavdelningen 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 

Avfallsavdelningen 
Uppehåll i avfallshämtning 
Hämtning på annan plats/delat kärl 

Fastighetsavdelningen 
Uthyrning av lokal 
Ordförandebeslut 

Beslutsunderlag 

3 st 

8 st 
l st 

l st 

Sammanställning av delegerings beslut, 2014-06-02 
- Tjänsteskrivelse, 2014-06-02 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkärma redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 16 juni 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1244 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §57 MTN 2014/31 

Redovisning av inkomna handlingar/anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkonunit till konununen och som kan var av intresse för ledamöterna i 
miljö- och tekniknärm1den. De presenteras i en sammanställning, 
handlingama fi1ms i en pärm inför varje sanunanträde. 

Beslutsunderlag 

Smanställning av amnälningsärenden, 2014-06-02 
- Tjänsteskrivelse, 2014-06-02 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
inkonma handlingar som förtecknas i protokollet den 16 juni 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1245 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN §58 

Uppföljning april 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

MTN 2011/88 

Miljö- och teknikförvaltningen har upprättat månadsuppföljning per 30 april 
2014 enligt anvisningarna från kommunstyrelsen. Miljö- och 
tekniknänmden väntas hålla budget i balans och länmar härmed rapport per 
verksamhet. 

Nämnden fick följande resultat per 30 april2014 och nänmden 
prognostiserar att budgeten kommer att hållas. 

• -88 tkr utfall, -317 tkr budget, prognos -50 tkr Nämndverksamhet 
• -648 tkr utfall, -1 460 tkr budget, prognos O tkr MTF-Ledning 
• -7 812 tkr utfall, -27 613 tkr budget, prognos O tkr Gator, park och belysning 
• -84 7 tkr utfall, - 2 000 tkr budget, prognos O tkr Gårdsanläggningar 
• -4 167 tkr utfall, -12 670 tkr budget, prognos O tkr Idrottsanläggningar 
• -149 tkr utfull, -655 tkr budget, prognos O tkr Buss, bil & spårbunden trafik 
• -8 830 tkr utfall, -28 274 tkr budget, prognos +50 tkr Kostavdelningen 
• +l 197 tkr utfall, -4 537 tkr budget, prognos O tkr Fastighetsavdelningen 
• -4 l O l tkr utfall, -11 511 tkr budget, prognos O tkr Lokalvård 
• -28 326 tkr utfall -70 783 tkr budget, prognos O tkr Totalt for nämnden (Exkl. 

VA & Avfall) 

Investeringsbudgeten fastställdes till63 947 tkr för miljö- och 
tekniknämnden 2014, om kommunfullmäktige överför överskottet som 
nämnden har avseende investeringar från 2013 på totalt 6 836 tkr, ti112014, 
kommer den totala investeringsbudgeten bli 70 783 tk:r för miljö- och 
tekniknämnden. Som prognosen ser ut per 30 april2014 beräknar nänmden 
att hålla investeringsbudgeten i balans. 

V A-avdelningen beräknar att hålla budget i balans och har vid förra 
nänmden äskat nya medel (3 mkr) för investeringsprojektet exploatering 
tätort. Ärendet kommer upp vid konmmnfullmäktige i augusti. 

Avfallsavdelningen planerar att slutföra projektet med kärlinköp och enligt 
beslut så kommer man att hantera underskottet med fonderade medel i 
kommunens balansräkning. 

Förvaltningsekonomen redogjorde muntligen för den ekonomiska 
prognosen för maj. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning april2014- Miljö- och tekniknänmden 
Uppföljning april2014- VA-avdelningen 

Uppföljning april2014- Avfallsavdelningen 
Tjänsteskrivelse, 2014-06-02 

(#:ARE l /:1/. l 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §58 MTN 2011/88 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkä1ma informationen l 
redovisningen av uppföljning för april2014 samt muntlig information 
om prognos för maj 2014. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef 
Ekonom 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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1 Sammanfattning 

Under periodenjanuari-april har nänmden arbetat med att ta fram beslutsnnderlag till 
den omorganisation som leder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmynnat i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheterna. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den kommer att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksarnhetsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Eftersom nämndenprognostiseraratt hålla budget i balans kommer inga 
besparingseffekter att utföras i nuläget. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

BoksJu Budget Utfall Progno Avvikel 
Tkr april 

t 2013 2014 
2014 

s se 

Nämndverksamhet -509 -267 -88 -317 -50 

MTF-Ledning -1 443 -1 460 -648 -1 460 o 
Gator, park och belysning -22 308 -27 613 -7 812 -27 613 o 
Gårdsanläggningar -2 374 -2 000 -847 -2 000 o 
Idrottsanläggningar -7 360 -12 670 -4 167 -12 670 o 
Buss, bil & spårbunden trafik -73 -655 -149 -655 o 
Kostavd. -29 184 -28 324 -8 830 -28 274 50 

Fastighetsavd. -3 794 -4 537 1 197 -4 537 o 
Lokalvård -11 262 -11 511 -4 101 -11 511 o 
Summa -78 307 -89 037 -25 445 -89 037 o 

Kommentarer driftredovisning 

Underhåll och snöröjning 

BoksJu Budget Utfall Progno Avviket 
T kr april 

t 2013 2014 
2014 s se 

Underhåll fastighet -2 000 -2 000 -293 -2 000 o 
Underhåll beläggningar gata -1 500 -1 500 -57 -1 500 o 
Snöröjning, halkbekämpning, -5 917 -7 310 -1 131 -5 500 1 810 snötransport och sandupptagning 

Not 

Not 

e2 J/ /~=·· --"-.l?t-'--c:--~------:----:-:-~c---~-:--------~ 
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2.2 Investeringsredovisning 

T kr Bokslu Budget Utfall april Progno Avviket 
Not t 2013 2014 2014 s se 

Inventarier avskr 5 år -453 -820 o -820 o 
Inventarier avskr 3 år -47 -135 -16 -135 o 
l nventarier avskr 1 O år -247 o o o o 
SummaMTF -747 -955 -16 -955 o 

Trafiksäkerhet Futurum o -2 000 -15 -2 000 o 
Trafiksäkerhet vid Lid l o -500 o -500 o 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -17 o o o o 
Utemiljö, utrustning skolor -891 o o o o 
Utemiljö Futurum o -650 o -650 o 
Utemiljö Gransäter o -250 o -250 o 
Utemiljö Nybygget o -600 o -600 o 
Utemiljö Skogsbrynet o -300 o -300 o 
Utemiljö Slottsskolan o -250 o -250 o 
Utemiljö Vi by förskola o -200 o -200 o 
Utemiljö Vibyskolan o -150 o -150 o 
Utemiljö Vikingens förskola o -100 o -100 o 
Parken utanför kommunhuset -48 -602 -136 -602 o 
Räddningsväg Krägga -26 -493 o -493 o 
Belysning banvallen o -1 000 o -1 000 o 
Byte kvicksilverarmaturer -489 o o o o 
Kommunala badbryggor -399 o o o o 
Konstgräsplan -1 343 o o o o 
Järnvägsparken -16 -1 484 -25 -1 484 o 
Kolonilottsområde -238 -362 -357 -362 o 
Offentliga utemiljöer -270 o o o o 
Hundrastgård -25 -125 -110 -125 o 
Cykelparkeing vid stationen o -100 o -100 o 
Viby spår, omläggning & utegym o -300 o -300 o 
Sandhopp i Skokloster o -1 000 o -1 000 o 
Hälsans stig o -150 o -150 o 
Elijusspår Skokloster o -100 o -100 o 
Skatepark Skokloster o -100 o -100 o 
Summa Gatuavdelningen -3 762 -10 816 -643 -10 816 o 

Lund by ridanläggning -2 104 o o o o 
Nya Junibacken förskola -29 524 -23 843 -15 247 -23 843 o 
Verksamhetsförändring Skolnämnd 

-102 -2 398 -202 -2 398 o Västerängen 

l /:<' 

/~ 
l 

Sjövägen grp (fd Oktavia) -4 416 -8 714 -2 589 -8 714 o 
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Tkr 
Boks l u Budget Utfall april Progno Avvikel Not 
t 2013 2014 2014 s se 

Verksamhetsanpassning Lärarskolan o -650 o -650 o 
Brand och inbrottslarm -795 -800 -236 -800 o 
Äldreboendet solängen -7 683 o o o o 
Takåtgärder skola, Västerängsskolan -12 743 -17 257 -9 385 -17 257 o 
Reservkraft kommunhuset 271 o o o o 
Cafe Håbo -822 o o o o 
Ventilationsombyggnad -254 o o o o 
Arbetsmiljö förskolor o -1 900 o -1 900 o 
Matsal Gymnasieskolan o -400 o -400 o 
Verksamhetsanpassning Äldrecenter o -200 o -200 o 
Mansängen 

Simhallen renovering o -2 200 -8 -2 200 o 
Fullmäktigesalarna i kommunhuset o -350 o -350 o 
tillgänglighet 

Kvarn kojan, iordningsställa raststugan o -300 o -300 o 
Summa Fastighetsavdelningen -58 172 -59 012 -27 667 -59 012 o 

SummaMTF -62 681 -70 783 -28 326 -70 783 o 

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten beslutades av kommunfullmäktige 2013-09-23 § 68 till63 947 tkr 
för miljö- och tekniknämnden 2014. Inför kommunfullmäktige 2014-04-28 föreslår 
miljö- och tekniknänmden att kommunfullmäktige överför överskott som nämnden har 
avseende investeringar från 2013 på totalt 6 836 tkr, till2014. Om kommunfullmäktige 
beslutar om överföring så kommer den totala investeringsbudgeten bli 70 783 tkr för 
miljö- och tekniknämnden. 

Miljö- och tekniknämnden, Uppföljning april 2014 5(5) 



lr"l1 HÅBO 
_,KOMMUN 

Uppföljning april 2014 

VA-avdelningen 



Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ..................................................................................... 3 

2 Drift- och investeringsredovisning .......................................................... 3 

/.} 
l / //"1 

~:// Jt /·(.-',.-'·? -~ 
/' /;::· /'1 

/ v· 
~~~L_~~~--~~--------------------------~~ 
VA-avdelningen, Uppföljning april2014 2(4) 



1 Sammanfattning 

V A -avdelningen har arbetat med slutbesiktningar och efterbesiktningar av 
kvävereningsprojektet. Nya entreprenader på mark- och VA-arbeten, slamsugning och 
spolning samt transport av slam har påbörjats vilket har medfört förändrade rutiner och 
uppföljning av arbetena. Avdelningen har varit mycket delaktig i exploateringsprojekt, 
bl a Logistik Bålsta. Vidare fortsätter arbetet med omorganisationen på Miljö- och 
teknikförvaltningen och kundtjänst för V A och avfall har fasats över till kontaktcenter 
som tar över första kontakten och enklare handläggning av V A -ärenden. 

Under periodenjanuari-april har nämnden arbetat med att ta fram beslutsunderlag till 
den omorganisation som leder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmynnat i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheterna. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den konllller att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksamhetsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Boks l u Budget Utfall Progno Avvikel april Not t 2013 2014 2014 s se 

Vatten och avlopp gemensamt 12 793 14 316 4 030 14 316 o 
Vattenverk drift -3 432 -3 090 -860 -3 090 o 
Pumpstationer drift -1 326 -1 440 -427 -1 440 o 
Ledningsnät drift -2 982 ·2 894 -549 -2 894 o 
Reningsverk drift -5 545 -6 542 -1 875 -6 542 o 
Dagvatten o -350 -7 -350 o 
Summa -492 o 312 o o 

2.2 Investeringsredovisning 

T kr Bokslu Budget Utfall april Progno Avvikel 
Not t 2013 2014 2014 s se 

Kapacitetsökning Bålsta W o -250 o -250 o 
Omläggningar ledningar -4 993 -7 000 -161 -7 000 o 
Tankstationer o -1 000 o -1 000 o 
Bräddningsanordning Skokloster W o -200 o -200 o 
Brunnstätning o -500 o -500 o 
Flytt av ventilation Bålsta W o -200 o -200 o 
Handkörning Bålsta W o -300 o -300 o 
Renvattenpumpar Bålsta W o -300 o -300 o 

VA-avdelningen, Uppföljning april2014 
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T kr Boks l u Budget Utfall april Progno Avviket 
Not t 2013 2014 2014 s se 

Ekilla pumpstation o -500 o -500 o 
Kemikalietankar/farmartankar o -200 o -200 o 
Asfaltering Skokloster W o -70 o -70 o 
Brutet vatten på pumpstationer o -500 o -500 o 
övergran Tallbacka Kivinge -110 o o o o 
Larm och kommunikation -73 o o o o 
Inventarier, data VA-avdelningen -209 o o o o 
Personaldel, Bålsta ARV -4 574 o o o o 
Exploatering tätort -1 393 o -1 017 -3 000 -3 000 1 . 

Upprustning pumpstation -231 o o o o 
Kväverening, Bålsta RV -46 517 o o o o 
Summa -58 100 -11 020 -1178 -14 020 -3 000 

Kommentarer investeringsredovisning 

l. Då antalet exploateringar ser ut att öka inom tätorten och VA-verksamhetsmmådet 
kommer VA-avdelningen att äska medel i samband med delårsuppföljningen där vi 
begär 3000 tkr (ärende MTN nr 2014/38) då vi har svårt att bedöma intäkterna på 
anslutningsavgifter kontra utgifterna för ledningsarbetena. Hittills har flera av arbetena 
krävt sprängning vilket är en mycket fördyrande kostnad. 

l /i!'f? ~ P {:f: 
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1 Sammanfattning 

Inköp av nya kärl för att samla in matavfall i Håbo gör att Avfallsavdelningen 
prognosliserar ett underskott på 2 mkr. Nu finns det dock bra förutsättningar för att 
lyckas uppnå miljömålen genom uppsamlingen av matavfalL Under våren kommer alla 
som har onsdags- och torsdagshämtning att få sina bruna kärl för insamling av 
matavfalL 

Avdelningen har påbörjat förprojekteringen av utbyggnaden av A VC Västerskog och 
tagit fram en mall för en ny Avfallsplan för Håbo kommun. 

Under periodenjanuari-april har nämnden arbetat med att ta fram beslntsunderlag till 
den omorganisation som leder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmym1at i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheter. Kundtjänst för V A och avfall 
har fasats över till kontaktcenter som tar över första kontakten med kommuninvånama 
och enklare handläggning avfallsärenden. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den konuner att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksarnhetsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Utfall Boks l u Budget Progno Avviket 
april Not t 2013 2014 

Avfallshantering 

Kundtjänst VAlAvfall 

Ave Västerskog 

Summa 

Kommentarer driftredovisning 

l. Avfallshantering (-2000 tkr) 

2 372 3 707 

95 o 
-3 472 -3 707 

-1 005 o 

2014 s se 

2 300 1 707 -2 ODD 1 

-226 o o 
-359 -3 707 o 

1 715 -2 ODD -2 ODD 

På grund av planerade kärlinköp av fonderade medel i samband med införande av 
matavfallsinsan1ling gör verksamheten ett underskott. 

2.2 Investeringsredovisning 

T kr 
Boks l u Budget Utfall april Progno Avviket 
t 2013 2014 2014 s se 

Körplåtar Ave o -200 o o 200 

Ombyggnad ny Ave o -500 o -500 o 
TV-skärm utomhus o -50 o -50 o 
Summa o -750 o -550 200 
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Kommentarer investeringsredovisning 

l. Körplåtar Å VC 

Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2014/26 § 36 så kommer investeringen för 
körplåtar att utgå. Istället för körplåtar föreslås inpasseringssystemet och grindama för 
tunga fordon att bytas ut för att öka säkerheten på anläggningen. Ett ärende gällande 
detta kommer att skrivas fram till nänmden. 

2. TV-skärm utomhus 

En utomhusanpassad infonnationsskärm till besökare på Å VC investeras. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §59 MTN 2010/83 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden inför 
omorganisationen 2014-07-01 

Sammanfattning 
För att Håbo kommuns verksamheter i möjligaste mån endast ska arbeta mot 
en nämnd, föreslås en revidering av delegationsordningen för miljö- och 
tekniknämnden. I dagsläget handläggs vissa av gatuavdelningens ärenden 
gentemot tillståndsnämnden. 

Ett ärende om revidering av reglementet för miljö- och tekniknämnden och 
tillståndsnämnden är på väg upp till kommunfullmäktige. Parallellt med det 
föreslås att delegationsordningen för miljö-och tekniknämnden revideras i 
enlighet med föreslaget reglemente. Milj ö- och tekniknämndens 
delegationsordning kompletteras därför med följande ärenden: 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 
Beviljalavslå parkeringstillstånd 

Parkeringsövervakning 

Beslut om flyttning av fordon 

I och med ovan revidering har även fastighetsrelaterade ärenden förtydligats 
genom en uppdelning av in- och uthyrningsärenden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för miljö- och tekniknärnnden, daterad 2014-03-26 
- Tjänsteskrivelse, 2014-03-26 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om reviderat 
reglemente för milj ö- och tekniknärnnden. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att delegationsordning, daterad 
2014-03-26, ersätter tidigare beslutad delegationsordning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1247 



HÅBO 
KOMMUN 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 



DELEGATIONSORDNING 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-03-26 
Vår beteckning 

MTN2010/83 nr 2014.647 

Allmänna bestämmelser 

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap 33-38 §§i kommunallagen. 

Miljö- och tekniknämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och miljö- och 
tekniknämndens reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av miljö- och 
tekniknämnden. 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. 

Delegeringsförbud 
I 6 kap 34 § anges att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden av följ ande slag: 

l. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningaT eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige haT överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de äT av pTincipiell 

beskaffenhet eller annars av stötTe vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nä11111den, och 
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte ska utnyttjas om delegaten anser att ärendet är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Brådskande ärenden 
Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan 
ledamot som nä11111den haT utsett att besluta på nä11111dens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas och 
föredras vid miljö- och tekniknämndens nästa sammanträde. 

Vid jäv hos delegat 
När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av förvaltningschefen. 
När jäv eller annat förfall föreligger för förvaltningschefen ska beslut fattas av miljö- och 
tekniknänmdens ordförande. 

Vid tveksamhet hos delegat 
Delegationerna i denna delegationsordning avser generellt rutinärenden som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana ärenden ska beslut fattas av 
miljö- och tekniknä11111den. 

Det innebär att en delegat ska överlämna ett ärende tillmilj ö- och tekniknämnden om 
ärendets beskaffenhet och karaktär kräver detta, till exempel om delegaten känner 
osäkerhet vid handläggningen eller om miljö- och tekniknämndens inställning i frågan 

At~·k~f 
l . 



DELEGATIONSORDNING 3 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-03-26 

Vår beteckning 
MTN2010/83 nr 2014.647 

Tillförordnad tjänsteman 
Samma delegation, som gäller för delegat, gäller för den som är tillförordnad på den tjänst 
som delegationen avser. 

Övergripande delegationsrätt 
Förvaltningschefen har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget 
annat anges vid respektive ärendegrupp. 

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

Vidaredelegering 
Enlig 6 kap 3 7 § i kommunallagen så har förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till anställd på kommunstyrelsen. F ör de ärendetyper där vidaredelegering 
är medgiven finns detta angivet vid respektive ärendegrupp. Sådana beslut ska anmälas 
till miljö- och tekniknämnden. 

Verkställighet 
I kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndbeslut och 
förvaltningsbeslut (verkställighet). Med nänmdbeslut avses beslut fattade av nänmd eller 
beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut skall kunna 
överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen och 
speciallagstiftning. Med förvaltningsbeslut, eller verkställighet, avses beslut som får fattas 
av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Ett förvaltningsbeslut är normalt ett 
ställningstagande/beslut som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar som 
i sin tur redan är beslutade. Exempel på verkställighet är debitering av avgifter utifrån en 
redan fastställd taxa, utbetalning av föreningsstöd utifrån ett fastställt regelverk och så 
vidare. Rena verkställighetsbeslut kan inte överklagas. 

Anmälan av delegationsbeslut till miljö- och tekniknämnden 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till miljö- och tekniknämnden. 
Ett av syftena med ann1älan är att delegationsbesluten ska noteras i miljö- och 
tekniknämndens protokoll. Därmed är de offentliggjorda så att allmänlleten har en 
möjlighet att överklaga det aktuella delegationsbeslutet Ett annat syfte är att miljö- och 
tekniknämndens ledamöter ska få fortlöpande information om vilka ärenden som har 
beslutats genom delegation. Anmälan av delegationsbeslut sker i första hand via 
kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Kopior på fattade anställningsbeslut 
sammanställs månadsvis och finns tillgängliga i en pärm. 

Delegationsbeslut ska vara skriftliga och innehålla uppgifter om: 

vem som fattat beslutet, 

när beslutet fattats, 
vilket beslut som fattats och 

vad beslutet avser. 

Det fu· delegatens ansvar att se till att fattade beslut expedieras till berörda parter. 

/i: #t 



HÅBO 
KOMMUN 

lagrum 

6 kap 36 §Kl 
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DElEGATIONSORDNING 4 

Ärende 

Övergripande 

Datum 
2014-03-26 

Ordföranden, eller vid frånvaro av 
denne, vice ordförande, får besinta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. 

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

Beslut ska vara budgeterade och följa 
antagna riktlinjer. 

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

Beslut att ej länma ut allmän handling 

FASTIGHET 

Uthyrning till externa kunder, för en tid 
av högst tre år och till ett värde av högst 
50 prisbasbelopp 

Uthyrning till interna kunder, för en tid 
av högst tre år och till ett värde av högst 
50 prisbasbelopp 

Inhyrning till externa kunder, för en tid 
av högst tre år och till ett värde av högst 
50 prisbasbelopp 

Inhyrning till interna kunder, för en tid 
av högst tre år och till ett värde av högst 
50 prisbasbelopp 

Besluta om hyrestillägg för externa 
kunder för hyresgästanpassningar till ett 
värde av högst 50 prisbasbelopp 

Besluta om hyrestillägg för interna 
kunder för hyresgästanpassningar till ett 
värde av högst 50 prisbasbelopp 

Vår beteckning 
MTN2010/83 nr 2014.647 

Delegat 

Ordförande 

Vice ordförande 

Berörd enhetschef 

Teknisk chef 

Förvaltningschef 

Berörd enhetschef 

Teknisk chef 

Förvaltningschef 

Nämndens sekreterare 

Förvaltningschef 

Fastighetschef 

Teknisk chef 

Fastighetschef 

Teknisk chef 

Fastighetschef 

Teknisk chef 

Fastighetschef 

Teknisk chef 

Fastighetschef 

Teknisk chef 

Fastighetschef 

Teknisk chef 



HÅBO 
KOMMUN 

SFS 1998:1276 

13kap8§ 
Trafikförord n 
(1998:1276) och TSFS 
2009:73 

Lag om kommunal 
parkeringsövervakning 
mm (1987:24) 

2 § lagen om flyttning 
av fordon i vissa fall 
och 2 § förordningen 
om flyttning av fordon i 
vissa fall 

38 § vattentjänst-lagen 

36 § vattentjänst-lagen 

43 § vattentjänst-lagen 

22 § avfallsföre-
skrifterna 

28 § avfallsföre-

DELEGATIONSORDNING 5 

Datum 
2014-03-26 

Besluta om uppsägning av hyresavtal, 
för avtal som gäller i högst tre år och till 
ett värde av högst 50 prisbasbelopp 

GATA 

Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 
i Håbo kommun 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 

Bevilja/avslå parkeringstillstånd. 

Parkeringsövervakning. 

Beslut om flyttning av fordon. 

VA 

Besluta om anslutning till allmän V A-
anläggning för fastighet utanfår 
verksamhetsområdet. 

Avtal med fastighetsägare om avgift som 
inte regleras i V A-taxan. 

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

Besluta om avstängning, reducering eller 
annan åtgärd vid utebliven betalning 
eller försummelse. 

AVFALL 

Anvisa hämtningsplats för enskilda eller 
grupp av fastighetsinnehavare utanför 
fastigheten. 

Godkämm uppställningsplats för kärl. 

Vår beteckning 

MTN2010/83 nr 2014.647 

Fastighetschef 

Teknisk chef 

Trafikingenjör 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Gatuchef 

Yrkesarbetare med 
erforderlig utbildning 

Y r kesarbetare med 
erforderlig utbildning 

VA ingenjör 

VA chef 

VA ingenjör 

VA chef 

V A handläggare 

VA chef 

V A handläggare 

VA chef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

Avfallschef 

Avfallshandläggare 



HÅBO 
KOMMUN 

skrifterna 

38 § avfallsföre-
skrifterna 

51 § avfallsföre-
skrifterna 

55 § avfallsföre-
skrifterna 

64 § avfallsföre-
skrifterna 

68 § avfallsföre-
skrifterna 

69 § avfallsföre-
skrifterna 

DELEGATIONSORDNING 6 

Datum 
2014-03-26 

Besluta om ändring av abmmemang. 

Godkänna hämtning av latrin från 
toalettutrymme. 

Besluta om längre avstånd mellan 
anläggning och uppställningsplats for 
slamfordon. 

Bevilja undantag från krav på utsortering 
av matavfalL 

Tillstånd för gemensam avfalls behållare. 

Bevilja uppehåll i hämtning av avfall. 

Vår beteckning 
MTN2010/83 nr 2014.647 

Avfallsadministratör 

Avfallschef 

Avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

Avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

Avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

Avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

Avfallschef 

Avfallshandläggare 

Avfallsadministratör 

Avfallschef 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-06-16 

MTN 2014/7 

VA-verksamhetsområde för fastigheter på Katrinedalsvägen 

Sammanfattning 
Fyra fastigheter på Katrinedalsvägen, i anslutning till det befintliga 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp, har byggts ut med 
kommunalt vatten och spillvatten. Då fastigheterna ligger i direkt anslutning 
till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp har anslutning 
gjorts mot det kommunala V A-nätet. Anslutningen är utförd av V A
avdelningens entreprenör på uppdrag av V A -avdelningen. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän V A-anläggning om fastigheten 
finns inom V A-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägare skall 
även betala avgifter för en allmän V A -anläggning om fastigheten finns inom 
V A-anläggningens verksamhetsområde. 

Enligt samma lag skall kommunens verksamhetsområde vara fastställt till 
sina gränser. Förslag på utökat verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten för fastigheter på Katrinedalsvägen i Övergran har tagits fram. 

I enlighet med normalt förfarande skall beslut om V A-verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten tas. 

Beslutsunderlag 

Kmiunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-05-06 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänn1den föreslår konununfullmäktige att m1ta utökat 
VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheter på 
Katrinedalsvägen i Övergran enligt kmiunderlag. 

Beslutsexpediering 
Konununfullmäktige för beslut 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1248 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 61 MTN 2014/14 

Avslutande av uppdrag -undersöka möjligheten att i samband 
med nyinvestering i kommunens reningsverk installera 
biogasanläggning 

Sammanfattning 
Enligt beslut i MTN §52, 2011-04-06 har VA-avdelningen uppdrag att 
organisera ett studiebesök för nämnden till en biogasanläggning för att ta 
del av erfarenheter gällande rötning av slam. I salllllla beslut gjordes en 
konsekvensanalys över möjligheten att i samband med nyinvestering i 
kommunens reningsverk installera biogasanläggning. En biogasanläggning 
innebär stora investeringskostnader i förhållande till mängden slam. 

Ett studiebesök genomfördes den 15 maj 2014 vid biogasanläggningen 
Knngsängens gård i Uppsala. I mars invigdes nya gasreningen på 
anläggningen och tack vare det kan Uppsala Vatten och Avfall AB öka 
produktionen av biogas med 40 procent, från 28 GWh per år till39 GWh 
per år. 

Ingen från nämnden hade möjlighet att delta på studiebesöket men åtta 
tjänstemän från kollllllunen deltog. 

Uppdraget anses därmed uppfyllt och föreslås avslutas på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 
- Miljö- och tekniknämndens beslut, MTN §52, 2011-04-06 
- Tjänsteskrivelse, 2014-05-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkfuma redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknärm1den beslutar att avsluta uppdraget på 
uppdragslistan. 

Beslutsexpediering 
VA-avdelningen 
Avfallsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1249 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 62 MTN 2010/106 

Avslutande av uppdrag - utökning av befintliga 
verksamhetsområden 

Sammanfattning 
V A -avdelningen har fått i uppdrag att utreda om ytterligare fastigheter kan 
inkluderas i befintliga verksamhetsområden. Kommunen har skyldighet enligt 
Vattentjänstlagen att ordna vattenförsörjning och avlopp genom en allmän VA
anläggning, om det behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller miljön 
och om det är befintlig eller planerad bebyggelse i lite större sammanhang. En 
översyn sker regelbundet i samband med exploatering och nyanslutningar. 

Uppdraget anses dänned uppfyllt och föreslås avslntas på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 
- Miljö- och tekniknänmdens beslut§ 121,2010-12-07 
- Tjänsteskrivelse, 2014-05-27 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknämnden beslutar att godkäuna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknänmden beslutar att avsluta uppdraget på 
uppdrags listan. 

Beslutsexpediering 
VA-avdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
A / -' J0S-ARE 

/k:)' l 

Nr 2014.1250 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

MTN 2014/14 

Avslutande av uppdrag -ta fram förslag på en 
"vattenskyddsföreskrift för Håbo kommuns vattentäkter 

Sammanfattning 
Enligt beslut MTN 2011-04-06, § 49, har V A -avdelningen 
uppdrag att ta fram förslag på en "vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo kommuns vattentäkter. 

Ansökan om vattenskyddsområde för Bålsta ansöktes till 
länsstyrelsen 2009. Ärendet är inte handlagt än på grund av 
personalbrist på länsstyrelsen. Arbetet med framtagande av 
vattenskyddsområde för skokloster pågår och sker i samråd med 
Länsstyrelsen. 

Uppdraget anses därmed uppfYllt och föreslås avslutas på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 
- Miljö- och tekniknämndens beslut§ 49,2011-04-06 
- Tjänsteskrivelse, 2014-05-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna redovisningen 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdraget avslutas på 
uppdragslistan. 

Beslutsexpediering 

VA-avdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1251 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 64 MTN 2013/94 

Avslutande av uppdrag - energieffektivisering i kommunens 
byggnader 

Sammanfattning 
Enligt beslut MTN § 51, 20 ll-04-06, fick fastighetsavdelningen i uppdrag 
att utreda vilka resurser som behövs för att nå målet om att bli en 
fossilbränslefri kommun genom energieffektivisering i kommunens 
byggnader. 

Fastighetsavdelningen har aktivt arbetat med att få fossilbränslefri 
uppvärmning till konununens byggnader. År 2012 togs den sista oljepmman 
bort och uppvärnming av byggnaderna sker idag med fjärrvärme, 
bergvärme, solpaneler, luftvärmepumpar och direktverkande el. 
Elförbrukningen är upphm1dlad med märkningen Bra miljövaL Bra miljöval 
är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning av el. Den innehåller 
kriterier med syfte att minska negativa miljökonsekvenser från elgenerering. 
El från sol, vind, befintlig vattenkraft och biobränsle km1 miljömärkas. 

Resurser för att energieffektivisera och nå målet att bli en fossilbränslefri 
konunun har erhållits ekonomiskt genom äskning av investeringsmedel men 
även genom omprioritering av driftbudget. 

Uppdraget anses uppfyllt då kommunens byggnader inte längre värms upp 
av fossila bränslen och uppdraget föreslås avslutas på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut, MTN § 51, 2011-04-06 

Miljö- och tekniknänmdens beslut, MTN § 34,2014-03-17 
Tjänsteskrivelse, 2014-05-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att avsluta uppdraget på 
uppdragslistan. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

jllARE l #L. j 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1252 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 65 MTN 2014/14 

Avslutande av uppdrag -ta fram åtgärdsprogram för läckande 
och mögelskadade kommunala byggriader 

Sammanfattning 

Enligt beslut MTN § 50, 2011-04-05 fick förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta arbetet med att åtgärda takproblemen samt ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av kommnnens fastigheter. 

Takläckage förekom nnder ett antal år på några objekt. En utredning 
genomfördes och utifrån den togs åtgärder fram och prioritering gjordes av 
objekten. Värst drabbad var Futurmnskolan som åtgärdades först. Därefter 
påbörjades renovering av Västerängsskolan som kommer slutföras nnder 
2015. Kvar är renovering av Fridegårdsskolan som är planerad att påbörjas 
under 2015. Resurser för renoveringen finns med i investeringsplanen. 

Kommnnens byggnader har ett eftersatt underhåll och storleken på detta har 
utretts av fastighetsavdelningen. Utredningen omfattar behov av planerat 
underhåll men även hur stort det eftersatta nnderhållet är. Detta är redovisat 
i beslut MTN§ 47/2014. 

Uppdraget anses dänned uppfYllt och föreslås avslutas på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 

- Miljö- och tekniknänmdens beslutMTN § 50/2011 

Miljö- och tekniknämndens beslut MTN § 47/2014 

- Tjänsteskl:ivelse, 2014-05-27 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkämm redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknänmden beslutar att avsluta uppdraget på 
uppdrags listan. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1253 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

MTN 2013/24 

Avslutande av uppdrag - utreda möjligheten att införa vegetarisk 
rätt i grundskolan 

Sammanfattning 
I november 2013 beslutade Miljö- och tekniknämnden att uppdra till 
förvaltningen att utreda möjligheten att införa alternativ vegetarisk rätt för 
grundskolan. 

I Livsmedelsverkets råd "Bra mat i skolan" rekommenderas det att flera 
alternativa rätter serveras varje dag för att locka fler elever till skolmatsalen 
samt att bidra till att fler äter av den serverade maten. 

Beskrivning 
I lin j e med en hållbar utveckling ligger det i Kostavdelningens intresse att 
verka för mer vegetabilier i våra menyer. Utifrån en ökad kunskap om 
vegetarisk matlagning och ett nytt livsmedelsavtal, från november 2013, har 
förvaltningen gjort bedömningen att det är möjligt att servera en vegetariskt 
alternativ rätt i gmnd- och gymnasieskola. Alternativrätten kommer att 
införas under höstterminen 2014. Initialt räknar förvaltningen med ett något 
högre svinn, då det är en utmaning att beräkna mängder och förväntad 
åtgång på två rätter. Vissa förändringar kommer även att behöva göras i 
serveringslinjerna, utökat antal vattenbad på en del skolor samt en 
utbildningsinsats kring vegetarisk matlagning. Förändringarna beräknas 
rymmas mom ram. 

Uppdraget anses därmed uppfYllt och föreslås avslutas på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och tekniknärm1dens beslut, MTN § 92,2013-11-04 

- Tjänsteskrivelse, 2014-05-27 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar godkärrna ovanstående redovisning. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdraget avslutas på 
uppdragslistan. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1264 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §67 MTN 2014/18 

Avslutande av uppdrag- mer ungdomlig mat i skolan 

Sammanfattning 
Under demokratidagen 2013 framkom önskemål om att förbättra maten i 
skolan så att den blir mer anpassad för barn och nngdomar i syfte att få fler 
att äta i skolan och slippa gå hem och eventnellt missa skoltid. 

I Miljö- och tekniknämnden i februari 2014 togs beslut om att uppdra till 
Kostavdelningen att Miljö- och tekniknämnden att verka för en 
modemare/ungdomligare mathållning i samarbete med elever i grundskolan. 

Redovisning 
För att kunna bidra till att ungdomarna får en annan upplevelse av 
skolmaten som serveras krävs att Kostavdelningen får tydligare bild av vilka 
faktorer det är som påverkar helhetsupplevelsen. En dialog med barn och 
elever - våra gäster, inleds. Arbetstid och resurser omdisponeras från tid i 
köken till samtalsforum och naturliga mötesplatser i våra skolrestauranger. 
Kostavdelningen arbetar med matråd på de flesta grundskolor och 
målsättningen är att, under året, få till en dialog på samtliga enheter. 

Det är viktigt för på Kostavdelningen att barn och elever känner en 
delaktighet och intresse för måltiden. Ett av sätten att arbeta för detta är att 
ha "elevens val" då de får chans att påverka menyn. 

Kostavdelningen har under vårterminen 2014 arbetat aktivt med uppdraget 
att verka för en ungdomligare skolmeny. Ett led i att skapa delaktighet och 
diskussion var att eleverna under en lunch fick möjlighet att skriva sina 
önskemål om höstens meny på engångs bordsdukar. En mycket uppskattad 
aktivitet som skapade flera intressanta samtal runt om i våra 
skolrestauranger. 

De framkomna förslagen och önskade rätterna återrapporterades på anslag 
på respektive skola samt på kommunens intranät. 

Flera av rättema förkommer på menyn redan idag, men en del nya 
tankegångar kom in och dessa har tagits med i hösttenninens 
menyplanering. Där har vi också plockat in influenser från det moderna 
restaurangköket samt tittat på goda exempel från andra skolverksamheter 
För att lättare kunna anpassa utbudet efter behov och önskemål, sker ä1mu 
en förändring i höstens meny. Vi fårdigställer endast en halv termin i taget, 
från sommarlov till höstlov och därefter från höstlov till jullov. Vilket också 
ger måltidspersonal och elever större möjlighet att påverka. 

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas på uppdragslistan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1265 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN § 67 MTN 2014/18 

Beslutsunderlag 
- Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-02-17, MTN § 23 
- Tjänsteskrivelse, 2014-05-26 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar godkänna ovanstående 
redovisning. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdraget ska avslutas på 
uppdragslistan. 

Beslutsexpediering 
Kostavedelningen 

ll=ltz l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1265 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 68 MTN 2012/84 

Avslutande av uppdrag -anläggande av dirtbike-bana 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten 
att anlägga en dirtbike-bana i Bålsta efter att önskemål om detta 
framkommit på demokratidagarna 2011-10-26. Förvaltningen har på en 
mängd olika sätt försökt få ungdomar delaktiga i detta arbete genom att 
kalla till möten, söka kontakt via Facebook, prata med ungdomar ute i 
samhället med mer. Inga ungdomar har kommit till de möten som 
förvaltningen kallat till och det har hittills bara varit en ung man som visat 
intresse via Facebook och personliga möten. Även denne unge mau har 
försökt bilda en grupp men det har inte lyckats. 

Förvaltningen konstaterar därför att intresset från ungdomarnas sida inte 
varit tillräckligt stort för att för närvarande bygga en dirtbike-bana i Bålsta. I 
sambaud med konunaude demokratidagar kanske önskemålet dyker upp 
igen och då bör en arbetsgrupp med förslagsställarna bildas direkt i 
anslutning till att handlingsplanerna tas fram. 

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas på uppdragslistau. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dat 2012-08-09 (MTN 2012/84, m 2012.2007) 

Beslut MTN § 79/2012 
Tjänsteskrivelse, 2014-05-30 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att avsluta uppdraget på 
uppdrags listan. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen (för kfumedom) 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1266 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 69 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 enligt förslag med den ge-väg som finns med i 
detaljplan för området. Trafikverket planerar nu för trafikplats Krägga och 
fram till den är fårdig kan ge-vägen användas av utryckningsfordon. 

Ge-vägen har fårdigställts under maj månad och förvaltningen föreslår att 
uppdraget avslutas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 20 l 0-12-07, § 123 

Detaljplaneutdrag 

Tjänsteskrivelse, 2014-05-30 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att avsluta uppdraget på 
uppdrags listan. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Kommunstyrelsen (för kärmedom) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1267 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 70 MTN 2014/14 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella och 
avslutade uppdrag som förvaltningen har fått. Listan gås igenom vmje 
sarrunanträde. 

Den 5 maj 2014 beslutades att uppdraget "Möjlighet att uppföra 
ett antal hundrastgårdar inom kommunen", ska avslutas på 
uppdragslistan. 

Ordförande föreslår tillägg till uppdragslistan enligt bilaga: 
Utreda möjligheten att frukt och grönsaker som serveras på 
förskolorna ska vara ekologiska för att säkerställa att 
förskolebarnen inte får i sig rester från bekämpningsmedel mot 
ogräs och liknande. 

Uppdraget återrappmieras med konsekvensbeskrivning samt förslag till 
beslut. Därefter läggs den tilllistan med uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Uppdragslista daterad 2014-05-12 
Förslag till nytt uppdrag 2014-06-03 

Tjänsteskrivelse, 2014-06-02 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
återrapportera förslaget på nytt uppdrag till nänmden med 
konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppdrags lista, daterad 2014-05-12. 

JUS,I,ERARE 

Y~i1/i / 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1273 



FÖRSLAG 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-06-03 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr2014.1145 

Miljö- och teknikförvaltningen 

Susanne Nyström 
Nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

Nytt uppdrag -Utreda möjligheten att frukt och grönsaker som 
serveras på förskolan ska vara ekologiska 

Ordförande uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheten att frukt och 
grönsaker som serveras på förskolorna ska vara ekologiska, för att 
säkerställa att förskolebarnen inte ska få i sig rester från bekämpningsmedel 
mot ogräs och liknande. 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 

Susanne Nyström, 
nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

RAPPORT 
Datum 
2014-05-12 

1(9) 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.958 

Uppdragslistan, uppdaterad efter sammanträde 20140505 

MTN 
101207 
§ 121 

MTN 
101207 
§ 123 

2010/106 

2010/95 

Motion om upprättande av 
en rullande långsiktig plan 
för underhåll och 
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 framkommer i planen prövas 
i samband med det årliga 
budgetarbetet. 

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

Gångväg på banvallen vid 
stämsvik samt 
utryckningsväg från 
Ekolskrog till Stämsvik 
Uppdra till förvaltningen att i 
samband med besvarande av 
motion om GC-väg via Stämsvik 
även ta med ovan gångväg och 
utryckningsväg. 

l, 3 mkr för akuta åtgärder. 

Arbetet med att ta fram en 
långsiktig plan fortsatter. 

plan- och utvecklings
avdelningen 

ULA Gängväg klar. Finns 1 

Avtal!l.r tecknat med 
fastighetsägare för tillfil.llig 
räddningsväg. 



HÅBO 
KOMMUN 

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

MTN 2010/111 Ta fram åtgärdsprogram för 
ll0406 

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

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

MTN 2010/111 
Energieffektivisering i 

ll0406 
§51 

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

MTN 2010/lll 
Undersöka möjligheterna att 

ll0406 
§52 

i samband med 
nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 
Uppdra till förvaltningen att 
organisera ett studiebesök för 
nämnden till Hallsbergs kommun 
for att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam. 

MTN 2012/53 
Säkra ridvägar i kommunen 

120507 
§52 

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

RAPPORT 2(9) 

Datum 

2014-05-12 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.958 

Ansökan för 
vattenskyddsområde för 
Bålsta ansöktes till 
länsstyrelsen år 2009. De 
har ä1mu inte handlagt vår 
ansökan p g a personalbrist 
på länsstyrelsen. 

Arbetet med Skokloster 
vattenskyddsområde pågår 
fortfarande aktivt 

12. 

LS/LH 13. 
strategin föreslås arbetas in 
i miljöstrategin 

AD Inget studiebesök enligt 14. 
överenskommelse med 
ordförande. 

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

ULA 18. 
gett tillstånd att förlägga 
ridvägar inom deras 
markområden. Utredning 
fortsätter om var dessa ska 
ligga. Anläggning av 
ridvägama förutsätter 
skyltning och eventuell 
röjning och gallring. 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 2012/55 
"Hälsans stig" i Håbo 

120507 
§54 

kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning för en så 
kallad 11Hälsans stig" 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om Hjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

MTN 2012/68 
Medborgarförslag om 

1206004 
§72 

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

MTN 
Anläggande av dirtbikebana 

120827 
§9 

Återrapportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta. 

MTN 2013/24 
Vegetarisk rätt i grundskolan 

131104 
§ 92 

Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten att införa 
alternativ vegetarisk rätt för 

MTN 2014/18 
Mer ungdomlig mat i skolan 

140217 
§ 23 

Uppdra till kostavdelningen att 
verka för en 
modernare/ungdomligare 
mathållning i samarbete med 
elever i 

RAPPORT 3(9) 

Datum 
2014-05-12 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.958 

ULA Kostnad ilir stig ca 4 km 22. 
beräknas til\45 000 kr+ 
skyltar ca 5 000 kr/lon. 

Karta sala1as, utredning om 
vilket koncept som ska 
användas ej klar 

Projektet har påbörjats och 
beräknas bli klart under 
våren. 

ordförande i slottsskogens 
25. 

samfällighet. 

Pengar är avsatta men 
placering saknas. 

ULA En grupp har bildats via 27. 
Face book. I nuläget finns 
ingen placering. 

CG 31. 

32. 



HÅBO 
KOMMUN 

090928 
Medborgarförslag om att HK 

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

KF 2010/70 
Motion om färdigställande 

100614 
av As ledens förlängning 

§ 70 
till förvaltningen att inom 
budget bekosta 

av 

111123 satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 

MTN 2008/113 
Uppföljning av plan för 

100928 
valfrihet och konkurrens i 

§ 78 
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 

driften för 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 

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 
kommande säsong. 

RAPPORT 4(9) 

Datum 
2014-05-12 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.958 

medborgarförslaget. 

Uppdraget avslutat 

ULA 

Uppdraget avslutat 

Bör vara på 
uppdragslistan och därilir 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

rapport från Ramböll, 
17. 

Uppdraget avslutat 

ULA KF§ 64/2012, fullmäktige Finns inget 
beslutar dänned att anse 
medborgm:förslaget 
besvarat. 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

121210 
BlåstrukturplanNattenplan/ 

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

MTN 20121120 
Ombyggnad av Cafe Håbo 130128 

§11 
Uppdrag till förvaltningen att 
påbörja ombyggnaden av Ca fe 
Håbo som ska invigas i bötjan av 
sommaren. 

MTN 2010/111 
fossilbränslefri kommun 

110518 senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att 

§ 76 utvidga resurserna 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 2011186 
Friluftsplan/Upplevelseplan 130415 

§ 39 
Uppdra till förvaltningen att fram 
en Friluftsplan/Upplevelseplan för 
Håbo kommun. 

MTN 2012/95 
Avrop från ramavtal 

121001 
§ 98 

Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag tillnästa 
period får avropavelenergi 

RAPPORT 5(9) 

Datum 
2014-05-12 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.958 

kommunstyrelsen samt 
plan- och utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

Ombyggnad klar. 29. 

Upddragct avslutat 

LL ' 16. 
gjordes enligt beslut frän 
kommunfullmäktige för 

2012. 

Uppdraget avslutat 

MK 
bidrag en utredning 
grenom:llirts om 
möjligiletema att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet KS 
ansvarar för planområdet 
Uppdraget avslutat fbr 
förvaltningen. 

MK Upplevelseplan integreras 23. 
med besökskartan. 

Uppdraget avslutas 

LS 
av uppdraget 

20130930. 

Uppdraget avslutas 



HÅBO 
KOMMUN 

Borttagande av bommar på 
gång- och cykelvägar för att 
öka tillgängligheten för 
cyklister 
Atenapportering och 
konsekvensbeskrivning om 
borrtagande av bommar på gång-
och cykelvägar. 

MTN 2013/11 
Användande av Granvallen 

130128 
§7 

för idrottsverksamhet (samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid 
Gransäterskolan j 
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 möjligheteTita att använda 

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 
Ekokommuner och därmed bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 
samma tema. 

MTN 2010/111 
110406 

Handlingsplan 

§ 46 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 

MTN 
110518 

utreda möjligheterna för H åbo 

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

RAPPORT 6(9) 

Datum 
2014-05-12 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.958 

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

Uppdraget avslutas 

uppdraget 
28. 

frågan om Granvallens 
an vandande överlämnas till 
KS. 

Uppdraget 
med svar till KF som 
bifaller motionen 

kommunstyrelsen enligt 
l. 

beslutMTN § 113113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

AA ; l 5. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljöstrategi (tidigare 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Hå bo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Håbo koilllnun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att 
arbeta med miljöplan/program för 
Håbo kommun. 

MTN 2010/J Il Naturreservat Bålstaåsen 
110406 

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

MTN 20llll4 
Medborgarförslag om 

ll0406 
§ 39 

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

MTN 2013/39 Kommunal vatten- och 
130506 

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

RAPPORT 7(9) 

Datum 
2014-05-12 

Vår beteckning 

MTN2014114 nr 2014.958 

kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § l 13/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

MK 3. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § 113113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

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

AD 
förvaltning/avdelning som 
har ansvar för att starta och 
driva på arbetet med 
planen 



HÅBO 
KOMMUN 

Underlag till cykelplan 
(cykelpolicy/cykelstrategi) 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi för antagande i 
KS/KF. Detta fOr att öka 
cyklande! i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attraktiv utemiljö i Håbo och öka 
Håbo kommuns varumärke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 
kmrununen. 

MTN 
Handlingsplan fossil-

110406 
§ 46 

bränslefri kommun 2030 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheterna för Håbo 
kommun att bli en fossilbränslefi"i 
kommun till 203 samt tillsätta en 
arbetsgrupp för att ta fram en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid miljöveckan 
2012. 

MTN 20101111 
Miljöstrategi (tidigare 

110406 
§ 45 

miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbokommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fi·am 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. 

MTN 20101111 
Naturreservat Bålstaåsen 

110406 
§ 44 

Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta utredamöjligheterna fOr 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under 

2011-2014. 
MTN l 

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 därmed bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 
samma tema 

#z 
- - ----~----

RAPPORT 8(9) 

Datum 
2014-05-12 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.958 

till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande 
karta för Håbo kommun., 
konsultkostnad ca !50 tkr, 
ej möjligt att utföra under 
2012 på grund av den 
ekonomiska situationen. 

Uppdraget flyttat 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

4. 
av omorganisationen 

kommunstyrelsen på grund 
3. 

av omorganisationen 

Uppdraget flyttat i l l. 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 
130506 

§54 

MTN 
111005 

§ 98 

2013/39 

2012/54 

MTN 2013/46 
130617 

§ 65 

MTN 2009/36 
090609 

§56 

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

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

Underlag till cykelplan 
(cykelpolicy/cykelstrategi) 
för Håbo kommun 
Undersöka möjlighetema att ta 
fi·am 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 konmmns varumärke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fi·am km1a 
över cykel- och gångvägar i 
kommunen. 

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

Medborgarförslag om att 
anordna en hundrastgård 
inom Västerängsområdet 
Uppdra till förvaltningen att 
undersöka möjligheten att uppföra 
ett antal hundrastgårdar inom 

*Uppdrag som beslutats ärendet 

RAPPORT 9(9) 

Datum 
2014-05-12 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.958 

LS 

ULA 

av omorganisationen 

kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

Uppdraget 
kommunstyrelsen pä grund 
av omorganisationen 

och 
avslutades 20140217 

Gröna 
Dalen klar.Jnfofinns på 
hemsidan och i BuB
blade t. Uppdraget 
avslutades på nämndens 
sammanträdeden 5 maj 
2014. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 71 MTN 2014/15 

Information från förvaltningen 

Fastighetschefen har sagt upp sig. Intern rekrytering pågår. 

När det gäller rekrytering av V A-chef är tre stycken kandidater kallade 
till intervjuer. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1284 


	Första sidan
	Anslag / bevis
	Innehållsförteckning
	§ 56 Redovisning av delegeringsärenden
	§ 57 Redovisning av inkomna handlingar/anmälningsärenden
	§ 58 Uppföljning april 2014
	Bilaga uppföljning miljö och tekniknämnden
	Bilaga uppföljning VA-avdelningen
	Bilaga uppföljning Avfallsavdelningen
	§ 59 Delegationsordning för miljö- och teknknämnden inför omorganisationen 2014-07-01
	Bilaga delegationsordning för miljö- och tekniknämnden
	§ 60 VA-verksamhetsområde för fastigheter på Katrinedalsvägen
	§ 61 Avslutande av uppdrag - undersöka möjligheten att i samband med nyinvestering i kommunens reningsverk installera biogasanläggning
	§ 62 Avslutande av uppdrag - utökning av befintliga verksamhetsområden
	§ 63 Avslutande av uppdrag - ta fram förslag på en "vattenskyddsföreskrift" för Håbo kommuns vattentäkter
	§ 64 Avslutande av uppdrag - energieffektivisering i kommunens byggnader
	§ 65 Avslutande av uppdrag - ta fram åtgärdsoprogram för läckande och mögelskadade kommunala byggnader
	§ 66 Avslutande av uppdrag - utreda möjligheten att införa vegetarisk rätt i grundskolan 
	§ 67 Avslutande uppdrag - mer ungdomlig mat i skolan
	§ 68 Avslutande av uppdrag - anläggande av dirtbike-bana
	§ 69 Avslutande av uppdrag - gångväg på banvallen vid Stämsvik samt utryckningsväg
	§ 70 Uppdragslistan
	§ 71 Information från förvaltningen

