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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Kl. 15.00-16.10, Övergransalen, Konnnunhuset, Bålsta 

Christian Nordberg (MP), ordförande 
Christer Liden (M), vice ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Berith Skiöld (FP) ersätter Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Solweig Lundkvist (S) ersätter Peter Bjödanan (BÅP) 

Rasmus Kraftelid (M) 
Solweig Lundkvist (S) 

Anders Almroth, fdrvaltningschef 

Anna Darpe, V N Avfallschef 

Angela Arokianathan, projektledare 

Lars Åhlander, trafikingenjör 

Jenny Pettersson, biträdande kostchef 

Lena Hagman, tf fastighetschef 
Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Sven Rosendahl 

Måndag 25augusti 2014, kommunhuset 

§§ 80- 82 

Sven Rosendahl (KD) 
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HABO 
I<OMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sannnanträdesdatnm 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Protokollet är justerat. Justeringen har tilllcännagivits genom anslag 

Milj ö- och teknilmämnden 

2014-08-25 

2014-08-25 

Håbokommun 

Datumfår 
anslags nedtagande 2014-09-16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 80 Investeringsmedel till VA-avdelningen får exploatering tätort, revidering 

§ 81 Investeringsmedel får säkerhetshöjande åtgärder i Landstingshuset, specifikation 

§ 82 Upphandling - nybyggnation ny fårsko la, 6 - 8 avdelningar vid Gröna Dalen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 80 MTN 2014/38 

Investeringsmedel till VA-avdelningen för exploatering tätort, 
komplettering 

Sammanfattning 

Kommunen har skyldighet enligt Vattentjänstlagen att ordna 
vattenförsörjning och avlopp genom en allmän V A-anläggning om det 
behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller till milj ön och om 
det är befintlig eller planerad bebyggelse i lite större sammanhang. 

I samband med styckningar och fårtätningar inom VA-verksamhetsområdet 
kopplas fler och fler fastigheter på det kommunala VA-nätet, vilket initialt 
innebär en investeringskostnad. VA-avdelningen får in anslutningsavgifter 
på alla nyanslutningar men då kostnaderna för att ansluta en fastighet 
varierar täcks inte alltid kostnaden av anslutningsavgiften. I vissa fall 
behövs projektering, geoteknisk undersökning och grundvattenmätning 
göras vilket medför ökade kostnader. Förekommer berg i ledningsschaktet 
eller krävs det långa ledningsdragningar är det också fördyrande. 

Sedan årsskiftet har V A-avdelningen haft nyanslutningar i Västerskogs 
industriområde och på Norra Villavägen. Dessa anslutningar har varit extra 
kostsamma då det i båda fallen förekommit berg vilket krävt mätningar och 
sprängningar. Hittills i år är VA-avdelningens intäkter på 
anslutningsavgifter l 500 tkr och kostnaderna har varit 4 600 tkr. Alla 
anslutningsavgifter är ännu inte fakturerade. 

Diskussioner har förts på KSAU som föreslår att V A-avdelningen 
kompletterar ärendet med hur stor andel av det begärda tilläggsanslag om 
3,0 mkr som kommer att finansieras med anslutningsavgifterna från 
brukarna samt redogör får kommunstyrelsen om finansieringen av Va
verkets investeringar kan ske inom nämndens totala investeringsram för år 
2014. 

V A-avdelningen har möjlighet att omfördelning görs på 3000 tkr från 
projekt 1213 Omläggning ledningar till projekt 1219 Exploatering tätort. På 
så sätt behöver inte kommunen låna upp ytterligare medel under år 2014 
men genom att omfördela enligt ovan blir arbetet med omläggning av 
ledningarna eftersatt vilket kommer att få konsekvenser framöver, 
exempelvis att ledningar går sönder och avloppsstopp som följd. 

Finansiering av ränta och kapitaltjänstkostnader täcks tilllOG% av VA
taxan och drabbar inte skattekollektivet 

VA-avdelningens investeringsbudget 2014 

Kod Projekt BUDGET 

JUSTERARE y 
Il j S ~/ ,;1d '· 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1732 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 80 

1210 l<apacitetsölc Bålsta VV 

1213 Omläggning ledningar 

1219 Exploatering tätort 

1230 Tankstationer 

1231 Bräddninganordning Sko W 

1232 Brunnstätning 

1233 Flytt av vent Bålsta VV 

1234 Handkörning Bålsta VV 

1235 Renvattenpumpar Bålsta VV 

1236 Ekilla pumpstation 

1237 Kemi k a l i e ta nk a r /f a r ma rta n 

1238 Asfaltering Sko VV 

1239 Brutet vatten på pumpstat 

Totaler 

Beslutsunderlag 

MTN § 49/2014 

- Tjänsteskrivelse, 2014-08-25 

Beslut 

MTN 2014/38 

250 000,00 

7 000 000,00 

0,00 

1000 000,00 

200 000,00 

500 000,00 

200 000,00 

300 000,00 

300 000,00 

500 000,00 

200 000,00 

70 000,00 

500 000,00 

1120000,00 

1, Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkäuua redovisningen enligt 
ovan, 

2, Miljö- och telmiknäruuden beslutar att överläruua redovisningen till 
kommunstyrelsen, 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
V A -avdelningen 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1732 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 81 MTN 2013/76 

Investeringsmedel för säkerhetshöjande åtgärder i 
Landstingshuset, specificering 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-08-19, § 94, får miljö
och telmikförvaltningen (nya tekniska avdelningen), i samråd med 
kommunens säkerhetssamordnare, i uppdrag att: 

Specificera vilka åtgärder som behöver vidtas får att säkra upp 
Landstingshuset till samma nivå som kommunhuset 

Presentera åtgärderna och finansieringen till kommunstyrelsen. 

F ör att säkerställa sannna fårutsättningar får en trygg arbetsmilj ö får 
kommunens personal i Landstingshuset som i kommunhuset föreslås att ett 
nytt passersystem och larm installeras. Larmet som Landstinget idag 
erbjuder är ett skalskydd får byggnaden som helhet men täcker inte till fullo 
det våningsplan som kommunen hyr. 

Genom att installera ett likvärdigt larm som används i kommunhuset kan 
support, hanteringen av behörigheter och administration kring passerkort 
etcetera effektiveras och säkras. 

Tekniska avdelningen har fått en offert från upphandlad entreprenör på 140 
tkr får att installera ett lilcvärdigt passersystem och larm som kommunhuset 
har. 

Utöver kostnaden får installation av passersystem och larm tillkommer en 
kostnad på ca 20 tkr får att demontera Landstingets kartläsare. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-08-19, § 94 

- Tjänsteslaivelse, 2014-08-22 

Beslut 

l. Miljö- och telmiknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka investe1ingsbudgeten med 160 tia får att täcka kostnaden får 
säkerhetshöjande åtgärder till samma nivå som kommunhusets. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

-f/t l '-J1vl 
Nr 2014.1733 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 82 MTN 2014/63 

Upphandling - nybyggnation ny förskola, 6 - 8 avdelningar vid 
Gröna Dalen 

Sammanfattning 
Kornmunfullmäktige fattade den 9 juni beslut om investeringarna för 2015, i 
beslut KF§ 29. Ett projekt som ska vara !dart redan sommaren 2015 är 
byggnationen av en ny förskola vid Gröna dalenskolan och därför har 
processen kring det inletts. 

Upphandlingen av nybyggnation av ny förskola 6 - 8 avdelningar vid Gröna 
Dalenskolan är nu klar för beslut om tilldelnings besked. 

Entreprenaden har upphandlats som en totalentreprenad och genomförs i en 
samverkansmodell i vilken beställaren och entreprenören gemensamt löser 
uppgifterna i ett öppet samarbete. Det medför att kommunen kornmer ha en 
större chans att påverka utformningen under projektets gång och därmed få, 
en för verksamheten, bättre anpassad byggnad. 

Beslutsunderlag 

Förslag tilldelningsbeslut daterad 2014-08-25 
- Tjänsteskrivelse, 2014-08-21 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmänmden beslutar att anta anbudsgivare l för 
nybyggnation av 6 - 8 avdelningars förskola enligt genomförd 
utvärdering. 

2. Miljö- och tekniknänmden delegerar till ordförande att: 
- undertedrna tilldelningsbeskedet 
- teclma avtal med vald leverantör (med kontrasignering av 
förvaltningschef). 

3. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Upphandlingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1734 
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"'-' KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

selaeterare 

Ordfårande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Kl. 15 .00 - 16 .l O, Övergransalen, Konnunhuset, Bålsta 

Christian Nordberg (MP), ordfårande 
Christer Liden (M), vice ordfårande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Berith Skiöld (FP) ersätter Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Solweig Lundkvist (S) ersätter Peter Björkman (BÅP) 

Rasmus Kraftelid (M:) 

Anders Almroth, fårvallningschef 

Anna Darpe, V N Avfallschef 

Ange la Arokianathan, projektledare 

Lars Åhlander, trafikingenjör 

Jenny Pettersson, biträdande kostchef 

Lena Hagman, tf fastighetschef 
Susarme Nyström, nämndens sekreterare 

Sven Rosendahl 

Torsdag 28 augusti 2014, ko=unhuset 

§§72-79 

Sven Rosendahl (KD) 
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Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sarrunanträdes dattun 

Dattunför 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Milj ö- och te kaiknäronden 

2014-08-25 

2014-08-28 

Håbokommun 

Dattun för 
anslags nedtagande 

d~t~M.mJka .. ~~r.•oo•o••••••o•mmo•o•• 
Susanne Nyström U 

2014-09-19 
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KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 72 Redovisning av delegeringsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

§ 73 Redovisning av inkomna skrivelser/anmälningsärenden 

§ 74 Uppdrag, utreda möjligheten att frukt och grönsaker som serveras på förskolan ska vara 
ekologiska 

§ 75 Motion- ensldlda avlopp i laetslopp, för yttrande 

§ 76 Lokala trafikföreskrifter, 30 km/h på Torresta Byväg 

§ 77 Information om delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter på nnljö- och teknikförvaltning
en 

§ 78 Uppdragslistan 

§ 79 Information från avdelningen (f d förvaltningen) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 72 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

MTN 2014/13 

Miljö- och tekniknämnden har fårt över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordfårande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
miljö- och tekniknänmden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
teknilmänmden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av milj ö- och tekniknämnden. 

Gatuavdelningen 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 
Parkeringstillstånd får rörelsehindrad 

Avfallsavdelningen 
Uppehåll i avfallshämtning 
Hämtning på annan plats/delat kärl 

Fastighetsavdelningen 
Uthyrning av lokal 
Upphandling, inhyrning paviljong 
Ordförandebeslut 

Beslutsunderlag 

4 st 
l st 

4 st 
l st 

2 st 
l st 

Sammanställning av delegeringsbeslut, 2014-08-12 

- Tjänsteskrivelse, 2014-08-12 

Beslut 

l. Milj ö- och teknilmänmden beslutar att godlåinna redovisning av de 
delegeringsbeslut som fårtedmas i protokollet den 25 augusti 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1724 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 73 MTN 2014/31 

Redovisning av inkomna skrivelser/anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Arunålningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan var av intresse för ledamöterna i 
milj ö- och telmiknänmden. De presenteras i en sammanställning, 
handlingama finns i en pärm inför vaJ:je sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-08-12 
- Tjänsteslaivelse, 2014-08-12 

Beslut 

l. Milj ö- och telmiknänmden beslutar att godkänna redovisningen av 
inkomna handlingar som förteclmas i protokollet den 25 augusti 2014. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/I!S~-t 
Nr2014.1725 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §74 MTN 2014/60 

Uppdrag, utreda möjligheten att frukt och grönsaker som 
serveras på förskolan ska vara ekologiska 

Sammanfattning 
Nämndens ordfcirand~ fareslår att uppdra till fcirvaltningen att utreda 
möjligheten att frukt och grönsaker som serveras på fårskoloma ska vara 
ekologiska, får att säkerstå1la att förskolebarnen inte ska få i sig rester från 
bekämpningsmedel mot ogräs och liknande. 

Bakgrund 
Ekologiska inköpen av färsk frukt och grönsaker/rotsaker for fårskolan 
uppgick år 2013 ti1137,5%, inom befmtlig budgetram. Färsk frukt och 
grönsaker/rotsaker beställs via Grimsta Frukt & Grönt. Total inköpsvolym 
av färsk frukt, grönsaker, rotsaker och potatis for fcirskoleverksamhetema 
uppgick år 2013 ti11470 500 la, varav andel ekologisk råvara 177 500 kr 
och konventionellt odlad råvara ca 290 000 kr. 

Inköp av frysta bär/frukter/grönsaker (ca 50 000 kr/år) till komrn1mens kök 
sker via grossist (Martin & Servera) är inte medräknade i ovanstående 
statistik av fårsk frukt och grönsaker/rotsaker. 

Konsekvensbeskrivning 
Kostenheten har sett över möjlighet att servera större mängd ekologiskt 
frukt och grönsaleer/rotsaker på fårsko lan. 

Färsk bär/fruktigrönsaker/rotsaker 
Antag att det är möjligt att via frukt- och grönsalesleverantör byta ut inköp 
fårsk konventionell råvara mot ekologisk (frukt/bär och 
grönsaker/rotsaker/potatis) skulle det innebära en merkostnad på ca 84%, 
vilket är ca 250 000 kr (medelvärde beräknat utifrån källa Årstalistan 1, 

baserat på 2013 års inköpskostnader. 

Servering av uteslutande ekologisk färsk frukt & grönt i förskola 
Den exaleta totala merkostnsden for servering av uteslutande ekologisk frukt 
och grönt inom fårskolan är i dagsläget inte möjligt att få fram utan ovan 
angivna summor är endast ett estimat. 

Vidare gör Kostenheten bedömnirigen att inköp av enbart fårsk ekologisk 
frulct och grönt (l 00%) inte är en realistisk målsättning på grund av att en 
dellivsmedel inte är möjliga att köpa in ekologiskt samt att leverantör kan 
byta ut en ordinarie anbudsvara mot en icke ekologisk ersättningsprodukt. 
Om exempelvis råvarubrist uppstår (missgynnsamma väderfcirhållanden 

1 Årstalistan http://arstalistan.se/ Listan erhjuder ett generellt prisindex som speglar 
genomsnittspriser i Sverige vid forsäljDing av hel förpackning. Sortiment och priser styrs av 
tillgång och efterfrågan och uppdateras 2gg/vecka (måndag- torsdag). 

/j"E~~~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2014.1726 
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KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

MTN 2014/60 

som leder till sämre skördar eller andra problem hos underleverantörer och 
bönder) eller att en vara tar slut i sortiment av andra anledningar. 

Omställningsperiod 
I dagsläget har kommunen tecknat avtal med en frukt- och 
grönsaksleverantör, där målsättning av andel ekologiskt vid 
upphandlingsf<irfarandet inte har varit fastslagen. Det innebär att så länge 
kommunen har avtal med den aktuella leverantören kan inte kostenheten 
garantera en procentuell utökning. 

Att byta andel konventionella råvaror mot ekologiska leder till en ökad 
råvarukostand, som innebär att budgetramen måste utökas. 

Slutsats 
En rimlig målställning över en tidsperiod med omställning bör 
uppskattningsvis vara ca 70% ekologiskafiirskfrukt, grönsaker, rotsalcer 
och potatis inom fårsko la. 

En uppskattning är att merkostnad får utökning från 35% ekologiskt till 
70% ekologiskt kan vara ca 87 500kr. 2 Detta är en prisbild tagen från 
augusti 2013, villcet innebär att det finns en betydande fehnarginal i 
beräkningsunderlaget eftersom prisbilden ser annorlunda ut under 
vinterhalvåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-07-01 

Beslut 
l. Miljö- och teknilmänmden beslutar att uppdra till kostenheten att 

ytterligare utreda möjlighet att utöka andel ekologisk frukt och 
grönsaker/rotsaleer/potatis under en rimlig tidsperiod. 

Beslutsexpediering 
Kostenheten 

2 Procentuella ökningen från nuvarande 35% till 70% år 35%. Om uppskattningsvis 35% 
av de frukt och grönsaker/rotsaker/potatis (fårslca) som i dagsläget inhandlas som 
konventionellt odlad produkt istället köps in som ekologisk råvara (250000kr*0,35~87500 
kr) 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2014.1726 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 75 MTN 2014/46 

Motion - enskilda avlopp i kretslopp, för yttrande 

Sammanfattning 
Det har till kommunen inkommit en motion, "Motion- Enskilda avlopp i 
kretslopp, motionär Göran Eriksson (C)" som av kommunstyrelsen har 
remitterats till Miljö- och tekniknänmden fcir yttrande. 

Enligt motionen yrkar Centerpartiet i Håbo på fcilj ande: 

• En kretsloppspolicy antas fcir nya eller ändrade enskilda 
avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som södertälje 
kommun antagit. 

• En motsvarande policy antas fcir nya bostadsområden som ligger 
utanfår idag befintliga V A områden. 

• V A verket ges i uppdrag att projektera en hygieniseringsanläggning i 
samråd med Håbo LRF 

Yttrande 
I dagsläget fnms ett avtal med Re lita AB som hämtar slam från de enskilda 
avloppen i Håbo kommun. Vidare har vi avtal med Käppalafcirbundet och 
Uppland-Bro kommun fcir att avleda avfallet via ledningsnät från Upplands
Bro till Käppalaverket Slammet rötas fcir biogas produktion som används 
som fordonbränsle fcir att driva SL:s bussar samt fcir uppvärnming av 
bostäder på Lidingö. Rötresten, som kvarstår efter biogasproduktionen, är 
certifiera! och användas som gödsel inom jord- och skogsbruk. Kretsloppet 
är därmed sluten. Kostnaden på l l 04 000 kr per år betalas till per år till 
både Relita och Käppala fcir slarnhanteringen. Detta anses vara låg eftersom 
det täcker hämtning och transport av slam, administration som fakturering 
och knndtj änst, mottagning samt omhändertagandet av slammet. I priset 
ingår även omhändertagandet av restprodukter efter behandling. Det är alltså 
en ekonomisk fordel fcir kommunen att fortsätta med den befintliga 
hanteringen slanunet från enskilda avlopp. Miljöavdelningen har de senaste 
åren bedrivit tillsyn på 170 anläggningar av ca l 000 enskilda 
avloppsanläggningar. En fullständig överblick över de befintliga enskilda 
avloppen behövs fcir att fatta beslut om det som fareslås i motion punkt tre. 

V A-enheten anser att en projektering av en hygieniseringsanläggning i Håbo 
kommun inte är nödväp_digt i dagsläget eftersom vi har en säker hantering 
av slam från enskilda avlopp där näringen tas till vara. I framtiden kan det 
här vara en bra lösning fcir nya ensldlda avloppsanläggningar. 

En enig nämnd fcireslår att beslutspunkt två i tjänsteslaivelsen utgår då 
avsikten är att nämnden ska yttra sig i frågan. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr 2014.1727 



( 
\ 

( 

HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 75 MTN 2014/46 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut, 2014-04-22 
Bilaga till yttrande, 2014-08-11 
Tjänsteskrivelse, 2014-08-11 

Beslut 
l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens 

förslag. 

2. Miljö- och telmilmämnden beslutar att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
VA-enheten 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 

JA l S~L-{ 
Nr 2014.1727 
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rn1 HÅBO 
_,KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §76 MTN 2014/52 

Lokala trafikföreskrifter, 30 km/h på Torresta Byväg 

Sammanfattning 
Håbo Kommun har mottagit en ansökan från Talltorp-Torresta 
vägsamfållighet om önskemål av ny hastighetsbegränsning till 30 km/h på 
Torresta Byväg. 

Torresta Byväg är en enskild väg med Talltorp-Torresta vägsamfållighet 
som väghållare. Vägen har generell bashastighet för tättbebyggt område 50 
lan/h, men har i flera år av oförklarlig anledning haft skyltad 
hastighetsbegränsning 30 km/h. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om ny hastighetsbegränsning, Hid.nr. 2014.1320. 

Yttrande från Polisen Enköping/Håbo, Hid.nr. 2014.1305. 

Ny lokal trafikföreskrift nr. 0305 2014-00004. 

Tjänsteskrivelse, 2014-06-24 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar med stöd av lO kap 1§, andra stycket 
14 och 3§ fårsta stycket trafikfårordningen (1998:1276), att fordon inte 
får fåras med högre hastighet än 30 km/h på Torresta Byväg, enligt 
kartbild. 

Beslutsexpediering 
Polismyndigheten i Uppsala, närpolisområde Håbo 
Åklagarkanunaren i Uppsala 
Länsstyrelsen i Uppsala län, planeringsavdelningen 
Trafikverket Region Mälardalen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1728 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§ 77 MTN 2008/185 

Information om delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter på 
miljö· och teknikförvaltningen 

Sammanfattning 
Håbo kornmuns fårtroendevalda har i egenskap av arbetsgivare, 
huvudansvaret får arbetsmiljön i kornmunens verksamheter. Det innebär ett 
ansvar får att ordna verksamheterna så att man kan förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö får såväl 
kornmunens medarbetare som eleverna vid kornmunens skolor. 

Rollen som arbetsgivare ger stora möjligheter att utveckla verksamheterna 
och arbetsplatserna. Kornmunstyrelsen och nämnderna har ansvar får 
förvaltningen och den löpande verksamheten. I praktiken är det 
medarbetarna som sköter genomfårandet medan de fårtroendevalda i vmje 
nämnd enligt kommunallagen har det yttersta ansvaret får nämndens 
verksamhet. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret får arbetsmilj ön. Med arbetsgivare avses 
enligt arbetsmiljölagens fårarbeten inte bara denne personligen utan även 
den som fåreträder arbetsgivaren. Under vissa fårutsättningar kan därfår alla 
chefer ha arbetsgivaransvar. De kan då också bli straffrättsligt ansvariga om 
en olycka inträffar på grund av brister i arbetsmiljön. 

Miljö- och tekniknämnden har delegerat arbetsmiljöarbetsuppgifter får 
nämndens verksamheter till fårvaltningschefen, från och med l juli 2014, 
kommundirektören, då verksamheten organiserats under kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Förvaltningschefen har delegerat arbetsmiljöarbetsuppgifterna till teknisk 
chef. Dessa ska i sin tur delegeras till enhetscheferna får tekniska 
avdelningen. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1729 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§ 78 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

MTN 2014/14 

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

Den 16 juni 2014 beslutades att följande uppdrag ska avslutas på 
uppdragslistan: 

Uppdrag nr 14 Uppdra till förvaltningen att organisera ett studiebesök 
för nämnden till Hallsbergs kommunför att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam 

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

Uppdrag nr 8 Ta fram förslag på en "vattenskyddsföreskrift" för Håbo 
kommuns vattentäkter 

Uppdrag nr 13 Uppdra till förvaltningen att utreda vilka resurser som 
behövs för att nå målet om att bli en fossilbränslefri kommun genom 
energieffektivisering av kommunens byggnader 

Uppdrag nr 12 Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att · 
åtgärda takproblemen samt inventera och ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av kommunens fastigheter 

Uppdrag 31 Utreda möjligheten att införa vegetarisk rätt i grundskolan 

Uppdrag 32 Mer ungdomlig mat i skolan 

Uppdrag 27 Aterrapportering och konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta 

Uppdrag till förvaltningen att i samband med besvarande av motionen 
om GC-väg via Stämsvik även ta med gångväg och utryckningsväg 

En uppc)atering av statusen på pågående uppdrag har även gjorts. 

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista daterad 2014-06-27 
-Tjänsteskrivelse, 2014-08-13 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2014.1730 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 78 MTN 2014114 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppdragslista, daterad 2014-06-27. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDAAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.1730 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

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

SKRIVELSE 
Datum 
2014-06-27 

1 (1 O) 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.1374 

Uppdragslistan, uppdaterad efter sammanträde 2014-06-16 

MTN 
120507 

§52 

Motion om upprättande av 
en rullande långsiktig plan 
för underhåll och 
upprustning av skol- och 
färskolegårdar 
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. 

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

ULA 

vilket har visat på ett 
behov av ca 1,3 mkr jör att 
"nollställa" utemiljöernas 
status så att den blir på en 
acceptabel nivå för att 
mmz sedan ska kunna 
underhålla · 
anläggningarna efter en 
upprättad skötselplan. 
Platsspecifika 
underhållsplaner har inte 
tagits fram, däremot har 
alla gårdar inventerats så 
att verksamhetten har en 
bild av hur stora ytorna är 
och vilken utrustning som 
fitms. Upprättande av 
underMilsplaner för ett 

regelbundet och mer 
frekvent tmderhåll 
kommer att leda till ökade 
kostnader om planel'Jia 
ska kmmaföljas. Det 
kommer att krävas att 
underhållet antingen 
upphandlas eller att 
personalstyrkan utökas. 
Den nuvarande 
organisationen !tar inte 
kapacitetför att llinna 
med detta.1 

status. Gatuavdelningen 
har inte lcuimat prioritera 
kostnadsberlikning för 
skyltning med mer eller 
fått till stånd ett skriftligt 
godkännande från Håbo 
Marimads AB att få 
fårlägga ridvägama f{[l 
skogama mellan Skörby 
och Lastberget 

Anläggning av ridvägarna 
fiirutsätteJ' skyltning och 
eventtlell röjning oCh 
galldng. 1 

18. 
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120507 
§54 

MTN 
120604 
§72 

090928 
§ 83 

KF 
100614 

§70 

HÅBO 
KOMMUN 

2012/68 

2010170 

"Hälsans stig" i Håbo 
kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning får en så 
kallad "Hälsans stig" 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda omHjärt- ochlungsjukas 
riksfårhunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept 

Medborgarförslag om 
ordnandet av en cykelbana 
med sandhopp i 
slottsskogen 
Fullmäktige bifaller fårslaget 
genom att uppdra till milj ö- och 
tekniknämnden, att i samråd med 
bildningsnämnden, ordna den 
foroslagna cykelbanan på lämplig 
plats i Skokloster. 

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

Motion om färdigställande 
av Asledens förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 
fårprojekteringen av 
forlängningen av Asleden. 

SKRIVELSE 2(10) 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1374 

ULA 

En intresseanmlilan 
altordna Hälsans stig i 
Hlibo kommun har 
sidekats till Hjärt~ och 
lungsjukas riksförbund. 
Det är de som driver 
projektet oclt har 
rå'ttigheten till Hälsans 
stig. De ska vara med och 
bestämma sträckningen 
och det är de som låter 
trycka 11pp skyltar, kartor 
och broschyrer. 
Gatuavdelningen har 
ämJU /lite f/1tt något svar 
på intresseamnälan, bara 
besked om att den har 
mottagits. Bedömningen 
är ilndå att den bör kunna 
fdrdigställas under 
hösten.1 

samjll'lltghetens 
ordförande i juni utsågs 
en lämplig plats, Den plats 
som ansågs llimplig ligger 
nordväst om där 
Dammenleden går llt på 
Slotts.skogsleden i norra 
delen av Slottsskoge11. Pd. 
grund av semestrar har en 
jörstudie/projekterlng inte 
kommit igång.1 

medborgarfårslaget. 

Uppdraget avslutat 

genomf6rd. 

Uppdraget avslutat 

25. 
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MTN 
100928 

§ 78 

MTN 
120507 

§51 

MTN 
090929 

§76 

MTN 
121210 
§ 141 

HÅBO 
KOMMUN 

2008/113 

2012/52 

2010/111 

satsa på ungdomen 
Få ungdornarna att stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Inf'ora en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 

Uppföljning av plan för 
valfrihet och konkurrens i 
samband med delårsbokslut 
år 2010 
Uppdra till fOrvallningen att 
utreda vilket som är mest 
ekonomiskt lönsamt av att hyra in 
arbetskraft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen regi 
gällande driften for gata och park. 

Komplettera Kraftleden med 
lämpliga rondeller 
Uppdra till forvallningen att 
fortsätta arbetet med att utreda hur 
man kan komplettera Kraftleden 
med lämpliga rondeller, minska 

samt göra den mer lik 

Medborgarförslag om att 
Kanadagäss utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag på 
ökad avskjutning 
Utreda långsiktig lösning till 
kommande säsong. 

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

SKRIVELSE 3(10) 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1374 

ULA 

uppdragslistan och därför 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

MTN 
inom komrrumal regi 

Uppdraget avslutat 

rapport från Ramböll, 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

Beslutet 
kommunstyrelsen samt 
plan- och utvecklings
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

17. 



HÅBO 
KOMMUN 

Ombyggnad av Cafe Håbo 
Uppdrag till fdrvaltningen att 
påhölja ombyggnaden av Cafe 
Hå bo som ska invigas i bötjan av 
sommaren. 

MTN 2010/111 Håbo kommun 

( 110518 fossilbränslefri kommun 
§76 senast år 2030 

Uppdra till fdrvaltningen att 
utvidga resurserna på milj ö-
strategiska enheten (for att 

{ möjliggöra kommunens mål-
\ sättning om "Håbo kommun en 

fossilbränslefri kommun senast; 

110406 
Ta fram förslag på rening av 

§ 47 
dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

130415 
Friluftspla(l/Upplevelseplan 

§ 39 
Uppdra till fdrvaltningen att fram 
en Fn1uftsplan/Upplevelseplan fdr 

( Håbo kommun. 

MTN 2012/95 
Avrop från ramavtal 

121001 
§ 98 

Utvärdering. av upphandlingen 
under 2013, nytt forslag till nästa 

( period får avrop avelenergi 

MTN 2012/83 
120827 

Borttagande av bommar på 

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

SKRIVELSE 4(10) 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1374 

Upddraget avslutat 

LL En utökning av 16. 
gjordes enligt beslut från 
kommunfuJlmäktige får 

2012. 

Uppdraget avslutat 

bidrag en utredning 
grenomfårts om 
möjligheterna att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet KS 
ansvarar får planområdet 
Uppdraget avslutat för 
fårvaltningen. 

20130930. 

Uppdraget avslutas 

om att 26. 
nyuppsättning av bommar 
längs gång- och cykelvägar 
nllnilneras samt att 
befintliga bommar som 
skadas inte byts ut 

Uppdraget avslutas 
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HÅBO 
KOMMUN 

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

MTN 2012/49 Motion om användning av 
"grön" asfalt för beläggning 
av gator med mer 

120507 
§48 

MTN 
110406 

§ 42 

MTN 
110406 

§ 46 

MTN 
110518 

§76 

Utreda möjligheterna att använda 

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

Handlingsplan 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheterna for Håbo 
konnuuu att bli eu fossilbränslefri 
konnuuu till2030. Uppdra till 
fdrvaltnmgen att tillsätta en 
arbetsgrupp får att ta fram en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid milj öveckau 
2012. 

SKRIVELSE 5(10) 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.1374 

AA 

AA 

avslutas och 
om Granvallens 

användande överlämnas till 
KS. 

kommunstyrelsen enligt 
beslutMTN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

kommunstyrelsen enligt 
beslutMTN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

1. 

5. 
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SKRIVELSE 6(10) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.1374 

i~ >< ~~,~f;-":?; ;","<~ H~~~~~~;i,i;;i Y;;! i: ;i3~( l ~'('~~?~~1~t~r";~~,l ;;·•·.'····· .. ···•·".· ·•c••• 

MT!I 2010/111 AA ;till 4. 
110406 

Miljöstrategi (tidigare kommunstyrelsenenligt 

miljöplan/miljö policy) för beslutMTN § 113/13. 
§ 45 H åbo kommun Uppdraget avslutas hos 

MTN 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program får 
Håbo konnnnn under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp får att 
arbeta med miljöplan/program får 
Håbo konnnnn. 

MTN 2010/111 MK 
.. 

till 
Naturreservat Bålstaåsen 

110406 
kornmunstyrelsen enligt 

§ 44 
Uppdra till förvaltningen att beslut MTN § 113/13. 

fortsätta utreda möjligheteroa får Uppdraget avslutas hos 

att bevara Bålstaåsen som 
MTN 

naturreservat under 
mandatperioden 2011-2014. 

MTN 0011{14 MK 
.. 

'till 

110406 
Medborgarförslag om kommunstyrelsen enligt 

§39 
inrättande av två beslut MTN § 113/!3. 

naturreservat på Uppdraget avslutas hos 

kommunägd mark inom 
MTN 

Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda fårutsättningarna får 
naturreservat eller andra 
skyddsformer får Lillsjön och 

MTN 2013/39 Kommunal vatten- och 
AD Frågan är vilken 

130506 
fårvaltning/avdelning som 

§54 
avloppsvattenplan har ansvar fOr att starta och 

Uppdra till förvaltningen att i driva på-arbetet med 

samarbete med plan- och 
planen 

utvecklingsavdelningen samt 
Håbo Marknads AB ta fram en 
kommunal vatten- och 

MTN ?01 )./~J. ULA ~~~~=;:~ ~~pdra 
111005 

Underlag till cykelplan 

§"98 
(cykelpolicy/cykelstrategi) avvakta med att ta fram en 

Undersöka möjligheteroa att ta cykelplan med tillhörande 

fram underlag till Cykelpolicy i karta får Håbo kommun., 
konsultkostnad ca 150 tkr, 

Cykelplan/Cykelstrategi får ej möjligt att utfåra under 

antagande i K.SIKF. Detta får att 2012 pågrund av den 

öka cyldandet i kommunen och ekonomiska situationen. 

bidra till en levande, trygg, säker 
och attraktiv utemiljö i Håbo och 
öka Håbo konnnnns varumärke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 

3. 

Finns inget 

Finns inget 

21. 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 2010/111 Handlingsplan fossil-
110406 

§ 46 
bränslefri kommun 2030 
Uppdra till forvallningen att 
utreda möjligheterna for Håbo 
kommun att bli en fossilbränslefri 
kommun till203 samt tillsätta en 
arbetsgrupp for att ta fram en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid miljöveckan 
2012. 

MTN 2010/111 Miljöstrategi (tidigare 
110406 

§ 45 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till forvallningen att ta 

( 
fram en milj ö plan/program får 
Håbo konnnun under 
man(iatperioden 2011-2014. 
Uppdra tnl fårvallningen att 
t11lsätta en arbetsgrupp får att 
arbeta med miljöplan/program får 
Håbo konnnun. 

MTN 2010/111 Naturreservat Bålstaåsen 
110406 

§44 
Uppdra till fårvallningen att 
fortsätta utreda möjligheterna får 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservattDlder 
mandatperioden 2011-2014. 

MTN 2010/111 Ansökan om medlemskap i 
110406 

§ 42 
Sveriges Ekokommuner 
Uppdra till fårvallningen att 
uppfylla de 4 systemvillkoren 

( snarast och ansökan om 
medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och därmed bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 
sammatema 

( MTN 2011/14 Medborgarförslag om 
110406 

§39 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till fårvallningen att 
utreda fårutsättningarna får 
naturreservat eller andra 
skyddsformer for Lillsj ön och 
Båtsbacken. 

MTN 2013/39 Kommunal vatten- och 
130506 

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

SKRIVELSE 7(10) 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1374 

Uppdraget flyttat till 
kommunstymlsen på grund 
av omorganisationen 

Uppdraget flyttat till 4. 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

Uppdraget flyttat till 3. 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

Uppdraget flyttat till l. 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

Uppdraget flyttat till 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

Uppdraget flyttat till 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 



HÅBO 
KOMMUN 

111005 
Underlag till cykelplan 

§98 
( cykelpolicy/cykelstrateg i) 
för Håbo kommun 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi for antagande i 

( KS/KF. Detta for att öka 
cyklandet i konununen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attraktiv utemiljö i Håbo och öka 
Håbo konunuus varumärke! I 

f 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gängvägar i 

MTN 2013/46 säkerhet i kommunhuset 
130617 

§ 65 
Uppdra till forvaltDingen att 
genomföra foreslagna åtgärder 
och finansiera dem enligt 

2009/36 Medborgarförslag om att 
090609 

§56 
anordna en hundrastgård 
inom Västerängsområdet 
Uppdra till forvaltDingen att 
undersöka möjligheten att uppfOra 
ett antal hundrastgårdar inom 
konununen. 

( MTN 2010/111 Undersöka möjligheterna att 
110406 i samband med 

§52 nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 

{ Uppdra till forvaltDingen att 
organisera ett studiebesök fOr 
nämnden till Hallsbergs konunun 
for att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam. 

MTN 2010/106 Utökning av befintliga 
101207 
§ 121 

verksamhetsområden 
Uppdra till forvaltDingen att 
utreda om ytterligare fastigheter 
kan inkluderas i befrntliga 
verksarnhetsonnäden. 

SKRIVELSE 8(10) 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.1374 

pågrund 
av omorganisationen 

Finns inget 
och 

Dalen . Info finns på 
hemsidan och i BuB-
bladet. Uppdraget 
avslutades på nämndens 
sammanträdeden 5 maj 
2014. 

14. 
ordfårande. 

Avvaktamed 
biogasanläggning i och 
medstara 
investeringskostnader i 
förhållande till mängd 
slam. 

AD Görs i samarbete med Finnsinget 
plan- och utvecklings-
avdelningen 



HÅBO 
KOMMUN 

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

11 Energieffektivisering i 
110406 

§51 
kommunens byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda vilka resurser som behövs 
för att nå målet om att bli en 
fossilbränslefri kommun. 

MTN 2010/111 Ta fram åtgärdsprogram för 
110406 läckande och mögelskadade 

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

Uppdra till förvaltningen att 

( 
inventera och ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens fastigheter. 

131104 
Vegetarisk rätt i grundskolan 

§ 92 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten att införa 
alternativ vegetarisk rätt för 

MTN 2014/18 Mer ungdomlig mat i skolan 
140217 Uppdra till kostavdelningen att 

§ 23 verka fören 
modernare/ungdomligare 
mathållning i sarnarbete med 

Anläggande av dirtbikebana 
120827 Återrapportering och 

§9 konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta. 

SKRIVELSE 9(10) 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1374 

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

Arbetet med skokloster 
vattenskyddsområde pågår 
fortfarande aktivt 

13. 
strategin föreslås arbetas in 
i milj östrategin 

LSILH 12. 

31. 

CG 32. 

27. 



( 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

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

SKRIVELSE 1 0(1 O) 

Datum 
2014-06-27 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.1374 

Avtal är tecknat med 
fastighetsägare fOr tillfdllig 
räddningsväg. 

Finns inget 

*Uppdrag som beslutats utanfår ärendet Uppdragslistan har inga uppdragsnumro er. 

1 Uppdaterad av .ffila Lindroth, gatuchef 
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( 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 79 MTN 2014/15 

Information från avdelningen (f d förvaltningen) 

-Den l juli 2014 blev miljö- och teknikförvaltningen en teknisk avdelning 
under kommunstyrelsens förvaltning. A v delningen består av sex enheter: 
VA, Avfall, Gata/Park, Fastighet, Kost och Lokalvård samt en stab 
bestående av en fordonssamordnare. Kommunstyrelsens förvaltning som 
består av administrativa avdelningen, kommunikation- och 
serviceavdelningen, personalavdelningen, Kultur- och 
livsmiljöavdelningen samt plan- och utvecklingsavdelningen, har nu 
utökats med ca 150 anställda på tekniska avdelningen. 

- Den tidigare MOTSAM, miljö- och teknikförvaltningens 
samverkansgrupp har lagts ner och i stället ska en KS-sam bildas, 
samverkan för kommunstyrelsens förvaltning. 

-Avtal har skrivits med Bålsta Hockey Club och Bålsta Hockey Stars. Det 
är ett hyreskontrakt som avser istidshyra samt lokalhyra. Den stora 
förändringen är att ismaskinen kommer att köras av kommunens 
personal. Detta innebär att ytterligare personalinsatser krävs av 
verksamheten. Från och med l januari utökas verksamheten med en 
person. 

- Det har varit invigning av det ombyggda reningsverket. Ombyggnad har 
bland annat gjorts för att öka reningsgraden och leraven från EU
lagstiftning. Kvävereningen är nu OK. 

- Den 15 september börjar ny V A -chef. Han heter Thomas Hög berg. Anna 
Darpe kvarstår som Avfallschef. Fastighetschef Linda Sjöborg slutar den 
l september. Lena Hagman blir då tffastighetschefftam till årsskiftet. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1731 
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