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KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §5 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 2010/1 

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

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-12 
Delegationsförteckning- bostadsanpassning för perioden 20 l O-l 0-25-
2010-12-31 
Sammanställning av delegeringsärenden, daterad 2011-01-12 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

\~\ft\ 
Nr2011.182 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-26 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §6 MTN 2011/4 

Internbudget 2011 - miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnden får en budget får 2011 som 
uppgår till 85,2 mkr. I detta ingår även att nämnden ges möjlighet att höja 
internhyran med 4 %, eftersom denna har varit oförändrad sedan systemet 
trädde i kraft i l jan 2009, trots ökade kostnader får entreprenörer, 
konsulter, externa lokaler samt ökning av energikostnaderna. Nämnden har 
även fått ett utökat anslag på 3,5 mkr får underhåll av kommunens 
fastigheter och gator. 

Fullmäktige har även beslutat att budgetera ett anslag får snöröjning inom 
miljö- och tekniknämnden på 4,0 mkr som ska öronmärkas och eventuella 
under- och överskott belastar kommunens resultat. 

Den l januari 20 Il bildades en ny avdelning som fortfarande är under 
uppbyggnad inom miljö- och tekniknämnden, utvecklingsavdelningen .. 
Budget får. denna avdelning är därfår ännu inte beslutad och överförd från 
kommunstyrelsen till miljö- och tekniknämnden, vilket gör att 
budgetdokumentet inte är helt fullständigt. Avdelningen har till uppgift att 
via samhällsplanering, exploatering och miljöstrategiska frågor arbeta 
långsiktigt och strategiskt med kommunens utvecklingsfrågor. 

Miljö- och tekniknämndens totala budget får 2011 uppgår till 85,2 mkr, 
inklusive ovan nämnda satsningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-11 

- Internbudget 2011- miljö- och tekniknämnden 

Beslut 

l. Internbudget 2011 - miljö- och tekniknämnden godkänns. 

2. Internbudget 2011 -miljö- och tekniknämnden överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.183 





f'l1 HÅBO 
_,KOMMUN 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Anders Almroth, Ekonom 
0171-528 20 
anders.almroth@habo.se 

FÖRSLAG 
Datum 

2011-01-11 

1 (17) 

Vår beteckning 

MTN 201114 nr 2011.62 

Internbudget och mål 2011 

Miljö- och tekniknämnden 



Miljö- och tekniknämnden 

Organisation och uppdrag 

Mycket av det som Miljö- och teknikförvaltningen arbetar med är sådant som de flesta av oss 
använder dagligen utan att reflektera över det. 

Vi ser till att du har vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna och att de allmänna plat
serna har belysning. Vi ser också till att våra naturreservat, stränder och parker sköts och att 
kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser fungerar och är säkra att vistas på. 

Vi bygger, underhåller, städar och lagar maten till skolorna och förskolorna. Vi kontrollerar att 
restaurangerna arbetar på rätt sätt och att företag och industrier inte förorenar vår mark. Om du 
ska bygga nytt eller renovera ditt hus kontaktar du oss. Vi arbetar också med att planera var och 
hur kommunen ska bebyggas. 

Vi som arbetar här har vitt skilda utbildningar och arbetsområden och det gör vår arbetsplats dy
namisk och rolig att arbeta på. Vårt arbete styrs av de beslut som fattas av politikerna i miljö
och tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

Ekonomi 

Miljö- och tekniknämndens budget för 2010 var 80,2 mkr, inklusive de särskilda satsningar som 
gällde bättre skolmat, belysning av övergångsställen efter stockholmsvägen och Enköpingsvä
gen samt bättre städning inom skolan. 

Kommunfullmäktige har för 2011 beslutat att nämnden får en ökning av budget till 85,2 mkr. I 
detta ingår även att nämnden ges möjlighet att höja internhyran med 4 %, eftersom denna har va
rit oförändrad sedan systemet trädde i kraft i l jan 2010, trots bland annat ökade kostnader för 
entreprenörer, konsulter, externa lokaler samt ökning av energikostnaderna. Nämnden har även 
fått ett utökat anslag på 3,5 mkr för underhåll av kommunens fastigheter och gator. 

Fullmäktige har även beslutat om att budgetera ett anslag för snöröjning inom miljö- och teknik
nämnden om 4,0 mkr, att dessa pengar öronmärks och eventuella under- och överskott belastar 
kommunens resultat. 

Miljö- och tekniknämndens totala budget för 2011 uppgår till 85,2 mkr, inklusive ovan nämnda 
satsningar. 

Sammanställning driftbudget 

Utfall Prognos Budget l Budget Förändring i Not 
2009 2010 2010 2011 Budg 10/11 
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Utfall Prognos i Budget ! Budget Förändring l Not 
2009 2010 2010 i 2011 Bud!! 10/11 

Mät, kart och GIS l 061 L l 328 i l 200 i l 200 i O i 
-Det~i}plan och områdesbestämm::--T --;--------+--------1----------;--

ning ; l 366 i l 072 i 1300 ; l 300! O l 
_Su'!'ma Plan~y~_~lni;;_g!_~==]=~-~-~~ ,-=-=~-:1_~0 c· 2 5-o~:r--- --2 _?00 ! -==~~o i=--=: 
~ygg_=---====~-===:~ ___ _c-----r;~~J:::::-::=:=! __ 1_1~ i --=-- 7ooi:::::=:--7~Ql=-:::::::-_::: __ g_i--:::: 
Summa Brggavdelning<!n i 613 i 1118 i 700 i 700 i O i "·-··-·-·-··---··----- - ·---·------·---- ----·--·---·-·-·;-------·--·--+·-·-·-~---·--··--~; ~-··-·----·-·-· .. -·-·-------··--·-·-' -·---------·--;---~-... 

-·----··----·--·--·---·-·-·--·-·----·-·--··-·----·------i--------·-·--·-·-~··-··------·--·--+--·-·---·----t··-·-----··-·---i---------·-----o--·--1----·· 
Kommunvägar i 4 338 J 5 650 i 4 489 i 5 300 l 811 i 8.3 

Gång_""~~y~~väg, ko~~~v~g;1==~ 4§.'!.r.:::::=--- l~:Q:=--=~'foo c=·-= ?50r==:=-~-O r----
~_!il_~skommunal_~vägar _____ , 3 611 i 4 2291 4 613 i 4 765 l _ !52 i 8.4 
Gång och cykelväg;St~tsko~;;:--~----·------~--------r----- r--·---~---- -~---T-- ---
naJa / 1571 150 / 200 l 265 / 65 i 
~!~d~~ll_~~~!~:y-~~~~;;_g~=~==r:-:::=J:~:z:c:=---~-@==jQll! __ ::~~~_300 t.:==~-=:=Q:c:-== 
9atu- o~g_~gy_ägsJ>~y_s_~!llJL _____ / __ .±_073 j _____ .!l~?j ______ ~}95_!_ ____ ~_o~o_j__ _______ :~l_:i_L_ __ !.2_ 
Trafiksäkerhetsrådet · 7 l 20 i 20 l 20 i O l 

-p;;k~r~i-;;;r=-~:~~=:-_- _--:~:~=:~----~-:~~ -4t_~-=~:99J----==-.:_~QQ-l __ --:: __ 50:1:=-~-:= :: 15Q=c-i~ 
Gatu/Park,driftochunderhåll i 2932i 40501 4430i 4260i -170i 8.7 

f~~~=i~:i=:=:::::~~:~_]:::~-::~~~1!-=~: J-~~~L:=:I~~t:==--~ ;m~~-::=::--~iiF:~:~ 
Utomhusanläggningar . . i l 8261 l 452 i l 392 i l 570 i 178 i 8.9 

f~~~;~-:==:=:==-~:=====:_:-J:=~- ii~fE:~:=:t-~;~=-~-~~~IE=--H~~J=::~:::.:::~~~I~~: 
.BussL1J_~L9_".l:>c.~p~r])llll_~~~-tr3'_fik ___ [ _____ ?_~9.L ______ l_§Q_O_j_ ___ 5_0_QJ _ _ ____ :;_~?_j_ _ _ __ ~?.L __ 
Summa Gatuavdelningen l 27 1531 · 30 000 l 28 500 l 30 000 i l 500 l 

-------------------~-----·-·····-··--------- ··-·-··--····--··------·;--------------r---------·--·-····-·--t--·-------~------------~------;----------·-····---------·------;---········-----



Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
2009 2010 2010 2011 Budg 10/11 

Information 1741 280 l 280 280! O i -sum-;;,a I;;-r.;;~;!ion ------ , 174 i --- 280--:--- 280 i :isoT _________ oT __ _ 
--------·-·-----------------•------' ---------t-------·'-·--------'------·-·-·------·--·-···[··--·----·--

~;;~t~~~~:~:~~~~!iii~::=:=:t---~~~H~~==j~~~-1==~:~~~~~=~~-~~~=~~ :===:--~H~~F=::-
·--------------·---·----·-·-----------·-·-·---·---t-·---·-··--·--·--+-·-----·-·--·-·---·--·--i------·---------+-·--·----------·---+·--·----·-·-··---·--·--·-·-··+--·--·---·-··· 
Varav kostnader 186 300 l 182 904 i 194 201 i Il 297 i 

VA-avdelningen, Driftsredovisning 

Utfall 
2009 

Prognos Budget i Budget Förändring Not 
2010 2010 ' 2011 Budg 10/11 

VA-avdelningen i -1 071 ! _____ :2?.?J _____________ _Q_L ________________ QL_ ________________ ol_ _______ _ 
i;;-!.;Ii-vA":;v;I~i;;-i;;-g;~ - - -;--- -:to7il-- -957 i o! o l o l 

Avfallsavdelningen, Driftsredovisning 

Utfall l Prognos Budget Budget Förändring l Not 
2009 2010 2010 2011 Budg 10/11 i 

Sammanställning investeringsbudget 

Utfall Prognos [ Budget [ Budget i Förändring f Not 
2009 2010 2010 i 2011 [ Budg 10/11 ' 



Utfall Prognos ! Budget i Budget Förändring Not 
2009 2010 2010 2011 Budg 10111 

T otalt MTN exkl V A och Avfall f 

VA-avdelningen, Investeringsredovisning 

Utfall 
2009 

Prognos 
2010 
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Budget 
2010 

Budget 
2011 

! Förändring ! Not 
i Bud~ 10/11 ; 



Utfall Prognos l Budget l Budget Förändring i Not 
2009 2010 2010 2011 , Bude: 10111 i 

. _gxploateri~g_!ätort___ 120 l -2731 500 l 500 l O i 
!'xploatering Viby äng 1_0351____ -9! 2o:Q:i_:=::::_:::_::~~Q_Q~ O 

lllnl ' . ol --~prustning pumpstatJon 538 l 500 l _______ _?_Q_Q__ ________ 5_90 l ---------~----
Luktreduktion, BålstaRV O l 800 1 400 l O l -400 l c=:------------- .. ----+--------;- : ·--------:-----------------; __ ,__ __ 
Kväverening,J3ål~a RV -----'---__2__l-----1_500 i--------~.99+-----7 100j ____ 6 §_90 U.:.@. 
PLC Byte Bålsta ARV O 1 O 1 O 1 l 500 l l 500 1 8.61 

!~~~~~~~~~~~=~~~f~=-~ 1-_::~=-~t~~:~-:~--:~~~~~L-_____ !~~-t_::~ 
VA-avdelningen l 8 3431 15 6681 30 625 l 21 300 l -9 3251 

Avfallsavdelningen, Investeringsredovisning 

Utfall 
2009 

Prognos l Budget 
2010 ' 2010 

Budget 
2011 

l Förändring 
i Budd0/11 

Not 

~~_1!1_111:1!1!_ä_gLkJ:<:~!."P1'scentr __ j_ __ _Q_L _____ ?_()_j__ ___ ___?9.L ____ __Q_j_ _____ _:5_9j_ __ _ 
Inventarier och data, Avfallsavd l O l O l O l 50 l 50 l 
A.-;r~ii-~l~i~;;-;;~----------~------or- ··· soT so i___ - soT___ ______ r;r ----
volymer 

i 
Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
2009 2010 2010 2011 Bud!! 10/11 

:Ej i 
l 

Nyckeltal 

Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Budget 
2010 

Budget 
2011 

Förändring Not 
Bud 10/11 

ii!~l::;~~g~~}~~:e:_ ::::::J:::::::_:t:f5l===j(i3J::_::::::~z~L::::::::::L: : :::: ·::::l :=::: 
Planerat underhåll, kr/m2 

_ l _ 37l 331 _ 39! -j . . . . . : 

l~~~;!~:~~[iiL~~: :: ·::::-·:r:::=::J~-~1:: --:: :~~~]0=---:=~=E---:--=:- i=:_:::: ::--~j:::: 
Okr-4999kr ------L- nj 611 : 75! -1 
5 ooo kr ..:99-999'k;- - si:-- - - so'____ -x---- ssr -

--------------·-"·"_"_ '"'' __ j ________________ _ ···-·:: ---- ---4r --------- -----
100 000 kr- 9 

..... ··-····---·-·---····-·-· .. -· .. ·---··"'"---·-··"·--""" """""""-""i""··-·----·-·-·-·,---"·--·--,·--------------·-

·----·--·-···----·"···---·----·----·,-----·--··-----·---·-----·-, --- -·------i-·-·-·-·--~·-·--··-·-·---!.-····-···-·-···-···---·-·-·-·-·-·· -·-·-·-·-·-·-·- ·"·-·-····--·---·""""L _______ " _______ ~----·-
g_"-t"'!!"-_i!eJ_J1~11ge_n_____ ····--·-- ·····---'-------- ........ 1! __________________ l , 
l;jl,IS)l_1J1J~~'''st _____ j ___ _5__8_82_j_ __ 5_9_()()_j 6 ~~~~:=~~ ~~i}F ____ _ 
~QS!ll~~,g!_lj1JSp_llll_k!__ ______________ ~------_6~~l----l_l_!J Z~~. _ __ ...... ____ _ __ _ 

~ ' ' ·--··-·L·-·--··-·-·--··-·--··--·--···-·-···-··-

B- -g~'Y~i~i~g~~::::::: : ==-=:t:::::::::-=t:=::::_:::J=:=-=-L---- +- :::::: ::1::::: 
~nta!_beslu_t__a~"._IJ)'ggl_<>y,s!_ __j_ }?Qj __ :j ____ _:~__ ____ _:-j___ :[_ 
Antal överklagade beslut, st 1 11 j - ! - ! - i - j 

~~:~i!v;k:~ffa~~::lut som änd~r-- ----~-~=::::=·: ~I ------:::::--:;--:_·:~~--=-~--:~~~~ 
~~t~i-~~~ij~~~i~g~~~~~~~:~~i~~~-~-~-~~:::~~="=~~---~:~~~---···- ----·""""""--"·------~-! -----·---·-·--·-·-·--·--·-···---·-----=---·~- ·-····-···-·-·······-·--···-·-·-·--·~·J.---··--·--····-
~~Q~ll_k!iyite_t{_är__ende_n/~'s"'~"--t"':eLj ___ :L _____ l-- ______ :: __ 
_f'r__o__cluktiyLt()t_(~-'~_1_\lt{~~s~r_lJ"!~'") ____ J 71. 71 ···-----=~--- ...... :.[_ __ :.L .. .. 
~~!tssä_ke_rll<:t.(%J ······-···- .................. i~L ................ .?QL _ _:L___ _ _:L_ 
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Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Budget 
2010 

Budget 
2011 

Förändring l Not 
i 

Budg 10/11 
Handläggningstid (medelvärde, antal j i i 

vecko:t) , 4,9[ ~,5 f :L- j -------:-[-----

~dg(jjdhet (%) ·_ _ ______________ L ____ _9_Qj_ ___ 2~l-----"----'---- l-------
"Nöjd Kund Index" (NK!)(%) ; 88l 90 l ________ -l -----------l----. -----------t------;-------;-- . 

=~~ E-t~L=51_~3--= 
Detaljplan, tomtarea verksamheter, ; i i i i 

_lE:___ __________________ __ _ _ ~-----<l_j ________ Q~----_!2 000 1---- }~_QQO j _____ c?Q_()_OO !----
Antallägenheter, st l O i O ; 100 i 40 l -60 i 
~:::::::::~:::_:~--:::_-=:=~:::::~::::--=:::::::J:::=_ 1::::-::_=::::::::::J==::=:I=:: __ :-I::::.:::=:-:-:r_ 
4!!!iii-"-Y~!:!'!~'!gen __ _ _________ _! __ _ ____ L____ L___ __ L _______ L__ _ _______ L_ _ __ 
Delegationsbeslut Miljö- och Hälsa, l l l l ! i 
st ; 290[ 290: 300; 290! -10! 

.YA;:~~~~::_~~--:::==~-~~--:~:==_-::1::::====~+==~~~=~-~-]=~:::::·=-f~_--: ~~~-==E==:=--~-~===~--=~ 
Levererad mängd dricksvatten, m3/år i l 612 951 i l 612 951! -! l 612 951 i -i 

~~~~~~~ 
Hushållsavfall, tonlår i 4 647 i 5 000 i 5 000 i 5 000 i O i 
'Antal 1Jesöi-vid-återvi!lrll;;-g;~~;;tra--i------ --r- ------r--- ~--------T - -----r----
len, st i 60 725 i 67 000 l 65 000 i 67 000 l 2 000 l 

-cc-=~-------------------------------------------------'--------------------~----------------~-------------"-------------------"-----------------------·-------------

Antal ton avfall på återvinningscen- ' i ' i i i 
traJen , 4527[ 5ooof 50oo! 50ooi o! ___________ .. , .... ,_______________________________ ----·------····---------+-------------------··+-·-···-·····------------i··--·- .. -----.. ----------;----·-··-- --·--·-·-···-·---·;..··-·-··--·-··-··--·-·-·-·-·--··--+-·-----

. 

c:=K~I-o~'tttte-~rr,~tkr~~~1t~~~~!~!~~---~:-_:~~--+-j.; ~~-i~l=07~9] __ -_,~~=~=~-i=2~~3---·~5:_:,_._:~=:~~~~32:_23;5-~:.,i:_~~=~~~61~36::9s:~i,_: -:--:-~---::: l 
-~7or- -

Kommentarer driftbudget 
8: l. MTF-Ledning 

Ramen för verksamheten MTF-ledning är sänkt med 151 tkr. Verksamheten har tidigare 
bekostat vissa utbildningar får chefer och större rehabiliteringsärenden. Dessa kostnader 
hanteras nu av avdelningarna. 

8:2. Ofördelade medel 
Miljö- och tekniknämnden har öronmärkt l ,5 mkr får att hantera till exempel nya upp
drag, anställningar, satsningen eller arbetsuppgifter som nämnden kan få under 2011. 

8:3. Kommunvägar 
Underhållsplanen som togs fram under 2009 visade på att underhållsbehovet får kom
munens gator, vägar och gång- och cykelvägar var 30 mkr för kommunen. Det uppdäm
da behovet ökar får varje år avdelningen inte utför det planerade underhållet. Fullmäkti
ge har får 2011 avsatt 3,5 mkr extra får underhåll av fastigheter och gata som fårdelats 
mellan dessa avdelningar (1,5 mkr har gått till gatuavdelningen och 2,0 mkr till fastig
hetsavdelningen. Budgeten får tmderhållsbeläggningar avseende kommunvägar uppgår 
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efter detta till 2, l mkr och totalt uppgår budgeten för verksamheten kommunvägar till 
5,3 mkr. 

8:4. Statskommlmala vägar 
Underhållsplanen som togs fram under 2009 visade på att underhållsbehovet för kom
munens gator, vägar och gång- och cykelvägar var 30 mkr för kommunen. Det uppdäm
da behovet ökar för varje år avdelningen inte utför det planerade underhållet. Fullmäkti
ge har för 20 Il avsatt 3,5 mkr extra för underhåll av fastigheter och gata som fördelats 
mellan dessa avdelningar (1,5 mkr har gått till gatuavdelningen och 2,0 mkr till fastig
hetsavdelningen. Budgeten för underhållsbeläggningar avseende statskommunala vägar 
uppgår efter detta till 2,3 mkr och totalt uppgår budgeten för verksamheten statskom
munala vägar till 4,8 mkr. 

8:5. Gatu- och gångvägsbelysning 
Kostnaden för energi kommer att öka under 2011, men en jämförelse mellan budgeten 
mellan 2010 och 2011 blir dock missvisande, eftersom fullmäktige under 2010 tilldela
de särskilt tilldelade medel för förstärkt belysning av övergångsställen längs stock
holmsvägen och Enköpingsvägen på 500 tkr. Utan detta tillskott skulle en jämförelse 
mellan åren visa att driftsbudgeten för verksamheten hade ökat. 

8:6. Parkeringar 
Kostnaderna för centrumparkeringen delas mellan kommunen, Håbohus och Rodamco
Unibail. De budgeterade kostnaderna för entreprenad och köp av tjänst förväntas minska 
samt intäkterna förväntas öka vilket gör att budgeten sänks med 150 tkr. 

8:7. Gatu!Park drift och underhåll 
Underhåll för i syooerhet ismaskinen och redskapsbäraren stod tidigare för en stor kost
nad inom verksamheten. Under 20 l O har dessa avyttrats och gatuavdelningen leasar nu 
motsvarande fordon. Detta leder till en besparing. 

8: 8. Gårdsanläggningar 
Behovet av upprustning av befintlig lekutrustning vid skolor och förskolor ökar, vilket 
gör att budgeten för verksamheten för 2011 har ökats till cirka 2,2 mkr. 300 tkr är avsatt 
för lmderhållsbeläggning. 

8:9. Utomhusanläggningar 
Ökade kostnader för energi och underhåll av anläggningar har gjort att budgeten ökats 
för verksamheten. 

8: l O. Ishall 
Under sommaren 2010 undertecknades ett nytt hyresavtal med Bålsta HC som retroak
tivt gällde från säsongen 2007/2008 och framåt. Avtalet gjorde att klubbens skuld mins
kades till kommunen, men även att kommlmen i framtiden får in mindre intäkter från 
ishallen. Detta i kombination med att energikostnaderna förväntas öka under 2011, gör 
att budgeten för verksamheten ökats med 300 tkr. 

8:11. Miljöskydd 
Omorganisering av personal till annan verksamhet samt ökade intäkter jämfört med för
ra året. 

8:12. Skolmåltider, förskola 
En budgeterad minskning av lönekostnaderna för 2011 resulterar i att budgeten för för
skoleköken minskas med 604 tkr. 



8:13. Skolmåltider, skola 
En budgeterad ökning av kostnaderna för råvaror tillsammans med en ökning av perso
nalkostnaderna resulterar i att skolköken fått en större ramjämfört med 2010. Dock rå
der osäkerhet hur stora de externa intäkterna kommer att bli under året från Lärasko lan, 
Potentiaskolan, Mill-skolan, Bålsta HC med flera, eftersom detta ej är en kommunal 
angelägenbet att leverera mat till dessa och avtalen därför kommer att avslutas under 
2011. 

8:14. skolmåltider, gymnasieskola 
Ökade intäkter tillsammans med minskade personalkostnader har gjort att budgeten 
minskats får gymnasieköket 

8:15. Fastighetsdrift 
Budgeten får verksambeten "fastighetsdrift" har minskat, jämfört med 201 O, beroende 
på att budgeterade kostnaderna får kapitalgänst, fårsäkringar och underhåll nu belastar 
verksambeterna "fåreningslokaler", arbetsområden och lokaler" och "bostadsverksam
het". Tidigare låg dessa kostnader "centralt" under verksambeten "fastighetsdrift". 

8:16. Lokalvård 
Fastighetsavdelningens ekonomi består idag till största del av kostnader och intäkter för 
internhyressystemet För att hantera fastighetsavdelningens ram på 19,9 mkr får 2011, 
så krävs en minskning av de verksambeter som i dagsläget inte inkluderas inom intem
hyressystemet Detta har resulterat att lokalvården kommer att minska budgeten till 9, l 
mkr. 

8:17. Underhåll 
Fullmäktige har får 2011 avsatt 3,5 mkr extra får underhåll av fastigheter och gata som 
fårdelats mellan dessa avdelningar (1,5 mkr har gått till gatuavdelningen och 2,0 mkr 
till fastighetsavdelningen. Budgeten får underhåll avseende kommunens fastigheter 
uppgår till6,9 mkr får 2011, vilket är en ökningjämför med 2010. 

8:18. Föreningslokaler 
Anledningen till att budgeten för verksambeten "föreningslokaler" har minskats från ett 
överskott på intäkter med 603 tkr, beror på att budgeterade kostnaderna för kapitaltjänst, 
försäkringar och underhåll nu belastar den aktuella verksamheten. Tidigare belastade 
dessa kostnader verksamheterna "fastighetsdrift" och "underhåll". 

8:19. Bostadsanpassning 
Utfallet får verksambeten har de senaste 3 åren landat på runt 2,4 mkr- 2,5 mkr, men 
med ett undantag och det gäller utfallet får 2009. Under 2009 beviljades större utbygg
nationer, flera hissärenden samt köksanpassningar jämfört med ett norrnalår och detta 
gjorde att utfallet blev cirka 3,1 mkr. Budgeten sänks nu till en mera "normal nivå". 

8:20. Arbetsområden och lokaler 
Anledningen till att budgeten för verksamheten "arbetsområden och lokaler" har mins
kats från ett överskott på intäkter med l 464 tkr, beror på att budgeterade kostnaderna 
för kapitaltjänst, fårsäkringar och underhåll nu belastar den aktuella verksamheten. Ti
digare belastade dessa kostnader verksamheterna "fastighetsdrift" och "underhåll". 

8:21. Bostadsverksambet 
Anledningen till att budgeten för verksamheten "bostadsverksamhet" har minskats från 
ett överskott på intäkter med 913 tkr, beror på att budgeterade kostnaderna för kapital-
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tjänst, försäkringar och underhåll nu belastar den aktuella verksamheten. Tidigare belas
tade dessa kostnader verksamheterna "fastighetsdrift" och "underhåll". 

8:22. Miljöstrategiska verksamheten 
Nya intäkter för miljöstrategiska har gjort att ramen sänkts med 200 tkr. 

Kommentarer investeringsbudget 
8:23. Inventarier avskr lO år 

Kontorsmöbler och andra inventarier behöver bytas i ett antal rum. 

8:24. Inventarier avskr 3 år, tex datorer 
Investeringspengar till datorer och utrustning till Miljö- och teknikförvaltningen. 

8:25. Reservkraft, Kommunhuset 
Kommunen har sedan tidigare beslutat att genomföra åtgärder i komtunnhuset för att 
förstärka kommunens krisledningsförmåga, så att förutsättningarna för en effektiv och 
säker ledning skapas. Detta arbete sker i sarnarbete med Räddnings\jänsten Enköping
Håbo. Den totala budgeten för projektet var tidigare ca 4,0 mkr och kommunen har an
sökt om bidrag på 50 % för om byggnationen av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Projektet har blivit dyrare än vad det från början var tänkt och det 
krävs därför en utökning av projektbudgeten med 600 tkr. 

8:26. Ospecificerat, MTF 
Detta investeringsprojekt har funnit några år och har använts för att hantera mindre in
vesteringar som dykt upp under året, till exempel har kostnaderna för medborgarkonto
ret kunnat hanteras genom detta projekt under 20 l O. 

8:27. Energieffektivisering 
Åtgärder som minskar elanvändningen, i enlighet med kommunfullmäktiges mål och ut
ifrån energideklarationer. Solceller på kommunhusets tak (med statligt stöd), invester
ingskostnad 300 tkr- återbetalningstid = 24 år. Luftvärmepumpar, återbetalningstid ca 3 
år. 

8:28. Styr- och regler 
Energioptiomering av ventilation och värme. Detta spar energi och leder till en bättre 
inomhusmiljö och detta gäller Mansängen, Rungården, Junibacken, Eliensborg och 
Gransäterskolans gamla del. 

8:29. Verksamhetsanpassning Skolnänmden 
Verksamhetsförändringar i kommunala byggnader. F ö rändringarna kommer sedan att 
läggas på hyran för objektet. 

8:30. Verksamhetsanpassning Socialnämnd 
Verksamhetsförändringar i kommunala byggnader. Förändringarna kommer sedan att 
läggas på hyran för objektet. 

8:31. Verksamhetsanpassning Bildningsnämnd 
Verksamhetsförändringar i kommunala byggnader. Förändringarna kommer sedan att 
läggas på hyran för objektet 

8:32. Verksamhetsanpassning Kommunstyrelsen 
Verksamhetsförändringar i kommunala byggnader. Förändringarna kommer sedan att 
läggas på hyran för objektet 
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8:33. Konvertering, el och olja 
För att sänka energikostnaderna och minska miljöpåverkan. Utbyte av oljepannor på 
Räddningsstation, Skogsbrynet och Junibacken. Återbetalningstid från oljebyte till 
fjärrvärme är ca 4 år. Utbyte till solvärme (med statligt stöd) och bergvärme på rädd
ningsstation, investeringskostnad 650 tkr - återbetalningstid 4 år. 

8:34. Ombyggnation av kök 
Myndighetskrav/föreläggande. Under 2007 genomfördes en omfattande köksinventering 
på 20 förskolor för att utreda behov av åtgärder för att klara livsmedelslagens krav. 
Ärendet ligger hos komrutmens kostchefför beslut och prioritering av åtgärder. Vi bys
kolan och Viby förskola återstår. Nybygget återstår, ombyggnation. Skeppsgården- för
rum till toalett, och Rungården - toalettmöjlighet för kökspersonal 2012. Varuintag på 
skogsbrynet och Junibacken 2013. 

8:35. Brand och inbrottslarm 
Komplettera och förbättra larmanläggningar som ett steg mot att sänka försäkringspre
mier och minska falsklarmskostnadema. Brand- och inbrottslarm på Gransäterskolan 
behöver bytas ut 20 Il. 

8:36. Nytt LSS-Boende (ers Oktavia) 
Nybyggnation som ersätter bef Oktavia om inte omfattande om byggnationer genomförs 
på Oktavia. Total kostnad för byggnationen uppskattas till 14 000 tkr. Kan upphandlas 
2011 (l rrikr) och fårdigställas 2012 (13 rrikr). 

8:37. Nytt LSS-Boende (som Väppeby) 
Nybyggnation på gnmd av ökat behov. Total kostnad för byggnationen uppskattas till 
14 000 tkr. Kan upphandlas 2011 (l mkr) och fårdigställas 2012 (13 mkr). 

8:38. skadegörelse förebyggande åtgärder, fastighet 
Komplettering av belysning och vid behov installation av kameraövervakning för att 
minska skadegörelsen i kommunen och öka säkerheten. 

8:39. Fönsterbyten 
För att sänka energikostnader och bevara värdet på byggnader byts fönsterpartier på 
kommunens lokaler. Futurum, 2011. 

8:40. Tillgänglighet 
Myndighetskrav. Enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet och användbarhet ska undan
röjas i lokaler dit allmänheten har tillträde senast vid utgången av 201 O. Åtgärder åter
står. 

8:41. Bulleråtgärder, skola 
Myndighetskrav, arbetsmiljöverket Flera av kommunens skolor och förskolor upplever 
problem med höga ljudnivåer. Åtgärder behövs för att skapa en god arbetsmiljö i kom
munens verksamheter och för att inte förorsaka hörselproblem för personal och barn. 

8:42. Utbyggnation av Gransäterskolan 
Arbetsmiljöförbättringar. Utbyggnation för lastkaj, soprum och invändig trappa. Ökar 
säkerheten då transporter försvinner från skolgården för leveranser och avfallshantering. 
Möjliggör källsortering. Invändig trappa ner till slö j dsalama då den befintliga utvändiga 
trappen är farlig vintertid för både lärare och elever. 
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8:43. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Fortsatt utbyggnad av gångbanor till exempellängs Åsleden for att höja trafiksäkerheten 
och tillgängligheten. Åtgärder enligt tidigare utförd tillgänglighetsinventering. 

8:44. N Västerskog vägar 
Vägutbyggnad med anledning av nya företagsetableringar i området. 

8:45. Diverse belysningspunkter 
Utbyggnad av gatubelysning längs vägar och GC-vägar for att öka säkerheten for kom
muninnevånarna. 

8:46. Centrumutveckling 
Fortsatt utveckling av centrumområdet enligt plan. 

8:47. Lekplats/Skatepark 
Fortsatt upprustning av lekplatser. 

8:48. Gatu/Park i bostadsområden 
Fortsatt upprustning av ute- och trafikmiljön i bostadsområden. 

8:49. Byte av kvicksilverarmaturer 
Investeringen är utspridd på 3 år och är betald 2018 genom minskad energiförbrukning. 
Ska vara utfört 2015 enligt ED-direktiv. Payofftid 6 år. 

8:50. Kommunala bad och bryggor 
Nya bryggor vid badplatsen. 

8:51. Ny väg mellan Träningshuset och färgaffären 
Enligt detaljplanen för fastigheten Väppeby 7:10 m.fl. (K3la) skall fastigheterna 7:11, 
7:60, 7:219 och 7:214 ha en utfartsväg till Stockholmsvägen, mellan Träningshuset och 
fårgaffåren. Planen är beslutad och vann laga kraft 1983, men den är inte genomförd. 
Om KS beslutar att genomföra planen och att kommunen ska stå som huvudman, ska 
vägen byggas med kommunal standard. 

8:52. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder avseende kollektivtrafiken 
Nya busshållplatser i samband med forändring av busslinjer eller komplettering av be
fintliga hållplatser med asfaltering och busskurer. 

8:53. Upprustning av närmiljön kring grusplanen i skokloster 
slutföra arbetet med medborgarförslaget i skokloster på de omkringliggande ytor där 
arbetet påbörjades 2008. 

8:54. Anläggande av planteringar vid infarts- och genomfartsvägar 
Utsmyckning av rondeller och gatururn. 

8:55. Övergran, Tallbacka och Kivinge 
Vad det gäller VA-utbyggnad till Kivinge, Övergran och Brunnsta finns det en förstu
die/utredning med kostnadsberäkning som gnmd. På detta underlag har miljö- och tek
niknämnden fattat ett beslut att bygga ut V A till dessa områden. 

8:56. Larm och kommunikation 
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Är egentligen drift- och övervakningsprojektet, och omfattar ombyggnad av 5 pumpsta
tioner per år så att de kan kommunicera med vår serversamt modem uppkoppling etc. 

8:57. Inventarier och data, .V A-avdelningen 
Inventarier och data till V A-avdelningen. 

8:58. Kapacitetsök Bålsta VV 
Projektering av kapacitetsökning på Bålsta vattenverk för 2009 därefter byggande. 

8:59. Omläggning av ledningar 
Omläggningar ledningar i enlighet med omläggningsplan. Detta innebär att bygga bort 
ledningar med läckage på vattensidan ochbygga bort problemledningar på spillvatten
sidan, där det är till exempel rotinträngningar, sättningar,.kapacitetsbrist etc. 

8:60. K väverening, Bålsta Reningsverk 
Håbo Kommun har fått krav på kväverening. I samband med kväverening utreds utökad 
kapacitet. 

8:61. PLC Byte 
Flyttat från 2010. 

8:62. Flytt från kommunförrådet till Bålsta ARV 
Bygga ut personaldel i Bålsta ARV. 

8:63. Ombyggnation, Bålsta RV, nytt tak 

Kommentarer volymer 

Kommentarer nyckeltal 



Mål fastställda för år 201 O 

l Håbo ... 

är medborgarna i fokus 

l]änsterna ska utvecklas och kvalitetsgaranteras utifrån kundens behov. Mäts genom medbor
garenkät. 

K valiletsgarantier på kommunikationen till kommuninvånarna införs. 

DenfYsiska utemiljön ska upplevas tryggare. Mäts genom medborgarenkät. 

l Håbo ... 

är dina skattepengar vårt ansvar 

Ytterligare ett utvecklingsprojekt skafinansieras med EU stöd. 

Realistiska underhållsplaner avseende fastighets- och gatuunderhåll ska följas. 

l Håbo ... 

bygger vi för framtiden 

Ta fram två detaljplaner med bostäder för ungdomar och äldre. 

Ta fram en detaljplanför Skokloster som skapar förutsättningar för service och näringsverk
samhet. 

l Håbo ... 

är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad 

Införa ett system för föreningsstöd på lika villkor. 

Ökaföretagarnas nöjdhet med kommunal service. SBA nyckeltal ska ökafrån 63-70. 

l Håbo ... 

kan du välja 

Fem nya kundval införs under 2010. 

l Håbo ... 

finns en miljö för framtiden 

Minska energiförbrukningen inom kommunens fastighetsbestånd med 2 %. 

Minska mängden avfall inom kommunens verksamheter. 



Viktiga förändringar och trender 

Fastig hetsavdelningen 
Fastighetsavdelningen har fått möjligheten att öka samarbetet skolor och förskolor genom ett tä
tare samarbete med vaktmästarna. Samarbetet innebär möjlighet attTörbättra underhålletoch det 
systematiska brandskyddsarbetet · 

Årets inventeringar och utredningar visar en stor brist på fastighetsdokumentation som i flera av
seenden är en förutsättning för fortsatt utveckling av avdelningen. · 

Gatuavdelningen 
En tydlig trend ät en ökad oro hos kommuninvånarna. Det gäller allt från oro för barns trygghet 
och säkerhet i den offentliga miljön till trafiksäkerhet generellt och den osäkerhet som skadegö
relse och klotter framkallar. 

Gatuavdelningen tog under 2009 fram en underhållsplan som visade på behovet av underhållsbe
läggningar på kommunens vägar och gång- och cykelvägar. Planen visade på att underhållsbehov 
var 30 mkr för kommunen. Det uppdämda behovet ökar för vmje år avdelningen inte utför de 
planerade underhållet. 

Det finns även ett stort behov av upprustning, ny- och orobyggnationer kring kommunens för
skolor och skolor. I dagsläget finns ingen utredningen över exakt hur stort detta behov ät, men 
upprustningen måste genomföras inom de närmaste åren för att inte viss lekutrustning ska behö
vas tas bort och för att vissa lekplatserna inte ska behöva stängas igen av säkerhetsskäl. 

Det finns fortfarande ett stort behov av röjning och gallring i de bostadsnäta skogarna. Önskemål 
om att få träd fällda eller få större skogsområden gallrade ät också fortfarande stort. Förvaltning
en har för avsikt att utreda olika möjligheter att hantera de enskilda önskemålen när det gäller 
kostnadsdelen. 

Miljöavdelningen 
2009 ersattes regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel med ett nytt regelverk för han
del med vissa receptfria läkemedel. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen 
av att regelverket följs. Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. 
Att kommunerna gör kontroller och rapporterar funna brister till Läkemedelsverket ät avgörande 
för enfungerande tillsyn. Det utökade ansvaret för receptfria läkemedel är främst en rapporte
ringsskyldighet till Läkemedelsverket i och med att kommunerna inte har sanktionsmöjligheter. 
Eventuellt utökas miljöavdelningens ansvar med kontrollen av receptfria läkemedel. Detta med
för krav om ny kompetens samt ökade resursbehov. 

En revidering av taxan för både livsmedel samt miljö- och hälsa sker under 2010. Under 2011 
kommer ny livsmedelsmall för riskklassificering äga rum vilket leder till färre kontrolltimmar i 
gnmdavgift för verksamhetsutövaren. Effekten blir minskade intäkter för avdelningen. Intäkts
bortfallet ska täckas med extra kontroller vilket innebär merarbete för inspektörerna. 

Byggavdelningen 
Ärendemängden på avdelningen ät ungefår densamma som föregående år. Andelen stora äten
den, såsom industrier och nybyggnationer, har dock varit lägre än budgeterat. Trots en höjd plan
och bygglovtaxa blir intäkterna därför längre än budgeterat. 

Nya Plan- och bygglagen förväntas träda i kraft 2 maj 2011. Avdelningen arbetar därför med för
beredelser inför omställningen redan tmder hösten. 

Ansvaret för Energirådgivningen kommer från och med årsskiftet 2010/2011 flyttas tillbaka till 
miljöstrategiska enheten. 

1~ 



Planavdelningen 
Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd har antagit luspire-direktivet - Infrastructure 
for spatial iriformation in Europe. Syftet med Inspire är bland annat att ge bättre tillgång till geo
data genom olika ijänster på Internet samt att myndigheter på ett effektivare sätt ska kunna utby
ta datamed varandra. I förlängningen kommer detta att appliceras på samtliga EU länder. Under 
2011 kommer det att vara möjligt att utbyta och köpa data och ijänster via Geodataportalen som 
är en Internetbaserad tjänst. Håbo kommun kommer på sikt att vara en del av systemet då vi är 
både producenter och även konsumenter av geografisk data. Inspire-direktivet innebär att plan
avdelningen måste ändra och anpassa sina arbetsrutiner vad gäller nyttjande och utbyte av data. 

Sverige har påbörjat övergången till ett nyare och modemare referenssystem. Detta kommer att 
påverka Håbo kommuns stomnät, geodetiska mätningar samt geografisk data som slutprodukt. 
Planavdelningen har förberett övergången som kommer att ske 2011. 

Den nya plan- och bygglagen böljar gälla den 2 maj 2011. För planenheten innebär det bland an
nat att planenheten får ta ut en avgift för de kostnader som uppstår vid ansökan omny detaljplan. 
Detaljplaneprogram kommer att bli frivilliga. Kommunen kommer att kunna ta betalt för sina 
kostnader för detaljplanepro gram. Lagen innebär också vissa förändringar i detaljplaneprocessen. 

Kostavdelningen 
Omflyttning av förskol e- och skolbarn från kommunala skolor till friskolor orsakar successivt ett 
problem för kostenheten i framtiden. Försäljning av skol- och förskolemåltider är inte en kom
munal angelägenhet, vilket innebär omställningstid för verksamheten för logistik och personal
minskningar. Intäktsförlust för dessa levererade måltider är cirka 2,3 miljoner kr. 

Ett nytt tillägg i skollagen 20 Il säger att skolrestauranger skall erbjuda näringsriktig mat till 
barn/elever och detta kommer att kontrolleras av Skolverket. Ä ven närproducerat och/eller 
ekologiska livsmedel i förskolans och skolan måltider efterfrågas i större utsträckning av brukare 
eller föräldrar. Detta har under 20 l O kunnat hanteras tack vare de särskilt tilldelade medel som 
avdelningen fått, men om satsningen ska fortsätta även 2011 kommer detta resultera i högre rå
varukostnader. 

VA-avdelningen 
Kraven på V A-verksamheter ökar och kommer att innebära ökade kostnader de närmaste åren. 
Bålsta avloppsreningsverk har redan fått ett föreläggande gällande kväverening och det diskute
ras redan på nationell nivå om kraven gällande kväve och fosforutsläpp ska skärpas ytterligare. 

Avfallsavdelningen 
Håbo ska tillsammans med Upplands-Bro under hösten delta i projektet "Europa minskar avfal
let", som syftar till att visa konsumtionens direkta påverkan på milj ön och växthuseffekten. Det 
är även viktigt att understryka sambanden mellan avfallsminimering och hållbar utveckling. 

Arbetet med utveckling och förbättring av återvinningscentralen i Västerskog pågår och ett pla
nerat markköp i direkt anslutning till nuvarande fastighet för framtida utbyggnad är på gång. 

Miljöstrategiska enheten 
Miljöstrategiskt arbete där fokus kommer att ligga för miljöstrategen att ta fram en energieffekti
viseringsstrategi med handlingsplan, tematiskt tillägg för vindkraft, klimatavtal, arbeta med 
energi- och klimatrådgivningssamordning, miljömål, samordning av miljöombud samt fortsätt
ning av implementering av miljöledningssystem för miljö- och teknikförvaltningen. 

Miljöstrategen projektleder för närvarande den geotekniska undersökningen av Skörbytippen. Ett 
kontrollprogram för Skörbytippen upprättat. Fler kostnader rörande Skörbytippen förväntas. Fler 
liknande projektuppdrag ochkostnader förväntas även med hänvisning till Länsstyrelsens hand-



lingsprogram och delmålet som rör efterbehandling av förorenade områden. Samtliga förorenade 
områden skall vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av år 2010. 

EU :s vattendirektiv samt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendi
strikt för att uppnå "god vattenstatus" i alla vatten senast år 2015. Förväntat behov av stöd kring 
kartläggning och analys av alla vatten i Håbo kommun, fastställande av mål/kvalitetskrav, upp
rättande av åtgärdsprogram samt övervakning av vattenmiljöema. 

Ökat intresse från allmänhet kring nationella miljökvalitetsmålen. Hur kommunenjobbar med 
miljöfrågor, eventuella lokala miljömål, åtgärdsplaner samt prioriteringar. Större informations
behov, hemsida, broschyrer, etc. Nya kriterier i miljömålspropositionen. 

Ökat behov av internkonsultation gällande miljöanpassad offentlig upphandlig. Enligt EU:s pro
gram för den integrerade produktpolitiken (IPP) - regeringens skrivelse Miljöanpassad offentlig 
upphandling bör andelen offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav öka. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miijö- och tekniknämnden 

MTN § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 201115 

Utmaning av måltidsservice inom förskola, samtliga stadier 
inom skola samt äldreomsorg inom Hå bo kommun 

Sammanfattning 
Iss Facility Services AB, affärsområde catering har den 6 december 2010 
inkommit med en utmaning av måltidsservice inom förskola, samtliga 
stadier inom skola samt äldreomsorg i Håbo kommun. 

Kostchefernas förslag är att med nuvarande verksamhet inte anta 
utmaningen från ISS Facility Services AB beträffande måltidsservice inom 
förskola, samtliga stadier i skolor Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-13 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-12 
Utmaning från ISS Facility Services AB, daterad 2010-11-26 
Beslut om införande av utmaningsrätt, 2008-06-16, KF § 76 
Protokollsutdrag från socialnämnden, 2010-12-21, § 97 

Yrkande 
Ulf Winberg (M) yrkar att utmaningen bör antas men begränsas till en skola. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag till beslut om att inte anta utmaningen av 
kostverksamheten. 
Ulf Winbergs (M) förslag om att anta utmaningen men begränsat till en 
skola. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Forts. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l 
Nr2011.184 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§7 

Fortsättning från föregående sida 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 2011/5 

l. Godkänna förvaltningens yttrande på utmaning och överlämna ärendet 
till konununstyrelsen för beslut.· 

2. Föreslå konununstyrelsen att inte anta utmaningen från ISS Facility 
Services AB beträffande måltidsservice inom förskola, samtliga stadier 
inom skola och äldreomsorgen i Håbo konunun. 

Reservation 
Ulf Winberg (M) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget yrkande, 

Beslutsexpediering 
Konununstyrelsen 

JUSTERARE 

l ~/ift/f 
,. 

EXPEDIERAD S\GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.184 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 2010/105 

Detaljplan för Bålsta 26:1, Baldersvägen- planuppdrag 

Sammanfattning 
Hå bo hus har ansökt om att upprätta en detaljplan för fastigheten Bålsta 26: l 
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten med två nya bostadshus i 
en våning (totalt fyra nya lägenheter) samt nya förråd till befintliga 
lägenheter inklusive en samlad parkeringslösning. 

Planområdet ingår detaljplan, Y2, Bålsta stationssamhälle frånl956. 
Gällande plan medger friliggande bostadshus, men fastigheten är i nuläget 
bebyggd med radhus. Detta medför att nuvarande bebyggelse inte är 
planenlig. En stor del av fastigheten får inte bebyggas. 

Ett tidigare planförslag var uppe för antagande 2008. Detaljplanen blev inte 
antagen. Motiveringen var att en byggnad skuggade grannfastigheten Bålsta 
1:207 under vissa tider av dygnet Det nya skissförslaget föreslår byggnaden 
längre från grannfastigheten för att minska skuggningen. 

Planavdelningen föreslår att milj ö- och tekniknänmden beslutar att ge 
planuppdrag. Nuvarande bebyggelse strider mot gällande detaljplan. Den 
stora förgårdsmarken ger en dåligt avgränsad gatumiljö. Planavdelningen 
bedömer att en förtätning av området skulle få positiva estetiska effekter på 
gaturununet och planområdet En förtätning av området överrensstänuner 
dessutom med den fördjupade översiktsplanens mål att förtäta i Bålsta tätort. 

Detaljplanen föreslås handläggas med enkelt förfarande. Detta eftersom ett 
begränsat antal sakägare berörs av planen och sakägarna är kända. 
Detaljplanen finansieras av Håbohus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-03 
Ansökan inkommen 20 l 0-12-09 
skissförslag för området, inkommet 20 l 0-12-23 
Karta över föreslaget planområde, daterad 2010-12-29 
Foto över fastigheten Bålsta 26:1 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan fur Bålsta 
26: l, Baldersvägen 

2. Detaljplanearbetet bekostas av Håbohus. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr201U85 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§ 9 

Prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 2009/42 

Miljö- och tekniknämnden gav, 2010-11-09 § 103, förvaltningen i uppdrag 
att utöka plankapaciteten för att motsvara den godkända prioriteringslistan. 
Planavdelningen är därför utökad med en ytterligare en planarkitekt från och 
med den l O januari 2011. 

För att förtydliga vad planavdelningen använder som grund för förslag till 
prioritering har avdelningen tagit fram en redovisning av 
prioriteringsprincipema. Ett dokument som visar utgångspunkten för de 
prioriteringar som ijånsternännen föreslår. 

Samtliga planuppdrag prioriteras på en rak lista där störst fokus läggs på 
plan m l och sedan vidare i fallande ordning. 

För att ge en uppfattning av tidplanen redovisas uppskattad månad för 
samrådsbeslut i miljö- och tekniknämnden i en särskild kolumn för de 
prioriterade planerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2011-01-03 
Prioriteringslista för planläggning, reviderad 2011-01-14 
Förslag till prioriteringsprinciper, tjänsteskrivelse daterad 2011-01-07 

Beslut 

l. Godkänna prioriteringslista för planläggning, reviderad 2011-01-14 

2. Godkänna redovisningen av prioriteringsprinciperna 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.186 





Prioriteringslista för planläggning 2001.9 
Planenheten Externt Beslut i 

Nr Plan finansierar finansierad MTN* 
l Frösundavik etapp l Detaljplan x explavtal Ks 
2 Västerskogs ind omr Bålsta 3:3 70 ( 5) Detaljplan x 2011-01-00** 

3 Väppeby 7:52 (Draget) Detaljplan x inväntar avtal 
4 Del av Bålsta 1:614, glastomten Detaljplan x 2011-03-XX 
5 Håbo allmänning l :4, Dragelund Planprogram x 2011-06-XX 
6 Del av Bålsta 2:61 m fl, stickspåret (6) Detaljplan x 2011-05-XX 
7 Bålsta Centrum Planprogram x 2011-08-XX 
8 Bista 4:7 Lillsjöns plantskola Detaljplan x 2011-03-00** 
9 Båtuppläggningsplats Frösundavik Planprogram finansieringsbeslut krävs 
lO Baldersvägen Detaljplan x 

11 Grönadalen Planprogram finansieringsbeslut krävs 
12 Västerskogs ind omr, Skörbydeponin (2) Detaljplan x 
13 Västerskogs in d omr, Brunna l :9 m fl ( 4) Detaljplan x 

·-
14 Väppeby 7: 12, stockholmsvägen 115 Detaljplan x 
15 Bista 16:1 fd Nordform Planprogram x 
16 Väppeby 6:21, Lindegård Detaljplan x 
17 Torresta, talltorp Planprogram x 
18 Del av Viksjö 7: l Planprogram x 
19 Västra Myrskären K5 Detaljplan x 
20 Viby äng I och K Detaljplan x 
21 Båtsbacken Planprogram x 
22 skokloster Udde 2 Detaljplan x 
23 Väppeby 7:19 . Detaljplan x 
24 Ekilla 1:1 Detaljplan x 
25 Hjalmars väg Detaljplan x 
26 Täppans tomt Detaljplan Ofinansierad 
27 Fridhem Detaljplan x 
28 Y ttergran, Grans gård !Detaljplan l x 

~~ 



29 Håtunavägen/Stockholmsvägen Detaljplan x 
30 Draget Mjödvägen Detaljplan x 
31 Detaljplan för del av Skörby 5:3 och 5:8 Detaljplan x 
32 Katrinedal 3:39 Detaljplan x 
33 Getberget K Il Detaljplan x 
34 Slottsskogen norra S3 Detaljplan x 
35 Förskola Ullevivägen Detaljplan x 

Reviderad 2011-01-14 

r----· 
*) Samrådshandling för beslut i miljö- och tekniknämnden (gäller plan 1-10) 

**)Behöver inte beslutas i nämnd l 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 10 

Utvärdering av tillsynsplan 2010 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 2011/7 

En myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter skall för 
tillsynsarbetet avsätta resurser som motsvarar behovet av tillsyn samt ha 
personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbeteL Myndigheten ska: 

l. senast den 30 juni 1999 ha gjort en utredning om tillsynsbehovet inom 
sina ansvarsområden och därefter varje år uppdatera utredningen med 
hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats 

2. föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn 

3. för sina ansvarsområden för varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan, baserad på utredningen enligt l och verksamhetsregistret 
enlig 2, för hur tillsynsarbetet skall bedrivas, samt 

4. regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 

Utredningen enligt andra stycket l och tillsynsplanen enligt andra stycket 3 
skall beslutas av den inom myndigheten som beslutar om användningen av 
myndighetens resurser. När en kommunal nämnd utövar den operativa 
tillsynen är det nämnden som skall fatta beslut om utredningen och 
tillsynsplanen. (Förordning 2004:733). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-12 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-12 

Beslut 

l. Redovisningen av utvärderingen av 2010 års tillsynsplan godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JUSTEAARE l t; ~ l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr2011.187 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 11 

Fastställande av tillsynsplan 2011 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 2011/6 

En myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter skall for 
tillsynsarbetet avsätta resurser som motsvarar behovet av tillsyn samt ha 
personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet Myndigheten ska: 

l. senast den 30 juni 1999 ha gjort en utredning om tillsynsbehovet inom 
sina ansvarsområden och därefter varje år uppdatera utredningen med 
hänsyn till de forutsättningar som kan ha ändrats 

2. föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn 

3. för sina ansvarsområden för vaJje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan, baserad på utredningen enligt l och verksamhetsregistret 
enlig 2, för hur tillsynsarbetet skall bedrivas, samt 

4. regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 

Utredningen enligt andra stycket l och tillsynsplanen enligt andra stycket 3 
skall beslutas av den inom myndigheten som beslutar om användningen av 
myndighetens resurser. När en kommunal nämnd utövar den operativa 
tillsynen är det nämnden som skall fatta beslut om utredningen och 
tillsynsplanen. (Förordning 2004:733). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-0 l-12 

- Tillsynsplan för 2011 

Beslut 

l. Med stöd av 7 § Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 
antas tillsynsplanen för 2011. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE d 
1~1~1 

Nr2011.188 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 2010/94 

Motion om produktion av biogas, motionär: Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick i uppdrag av Fullmäktige att bereda 
motion 20 l O-l 0-11 gällande produktion av biogas. Motionen var lagd av 
Göran Eriksson (C). I motionen föreslogs att: 

• kommunen tecknar medlemskap i Biogas Öst 

• kommunen tar initiativ till samtal och överenskommelser med 
grannkommunerna, Rangsel!s, eventuellt andra bolag som samlar in 
avfall, Eon etc. 

• kommunen utvecklar sophanteringssystem som möjliggör separering av 
komposterbart material. 

Utredningen visar sammanfattningsvis att: Kon:imunen under 2011 kommer 
att ingå medlemskap i Biogas Öst. Samarbetet med Upplands-Bro fortlöper 
samt i och med uppdateringen av avfallsplanen och avtalet med Raguselis 
löper ut kommer nya möjligheter att ställa krav på utsortering av matavfall 
att kunna ställas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-11 

- Utredning gällande produktion av biogas, daterad 2011-01-10 

Beslut 

l. Motionen bifalles. 

2. Svar på motionen överlänmas till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE /r ·> 

\'t> l~\ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.189 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-01-26 

MTN 2011/3 

Motion om restaurering av järnvägs parken, Bålsta tätort, 
motionär; Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
Det har inkommit en motion om restaurering av järnvägsparken, Bålsta 
tätort från Fred Rydberg (KD). Motionären föreslår att den förfallna parken 
bakom den dåvarandejärnvägsstationen restaureras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-12 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-11 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2010-12-06, § 167 
Protokollsutdrag från miljö~ och tekniknämnden, 2009-09-02, § 95 
Tjänsteskrivelse, daterad 2008-08-11 

Beslut 

l. Motionen bifalles. 

2. Svar på motionen överlämnas till kommunfullmäktige 

3. Uppdra till förvaltningen att genomföra förstudie och projektering. 
Medel finns avsatta i 2011 års investeringsbudget 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE & 
l 55 .. ··1$ l 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.190 





~HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

te' KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

Datum 

2011-01-26 

MTN § 14 MTN 2010/110 

VA verksamhetsområde Krägga och Vi by Äng 

Sammanfattning 
Enligt avtal tecknat mellan Håbo Kommun och Krägga Herrgård 
2005-04-12 anslöts fastigheter inom Krägga Herrgårds område till kommunalt 
V A. I avtalet regleras även anslutning av framtida styckningar inom Krägga 
Herrgårds område enligt §4. Enligt §8 i avtalet skall verksamhetsområde för 
kommunalt V A upprättas efter utförda arbeten. Då styckningar skett och nya 
fastigheter uppförs med planerad inflyttning under våren 2011 bör 
verksamhetsområdet för kommunalt V A enligt avtal utökas att täcka även 
dessa. 

Detaljplaneprogrammet över mmådet Viby Äng, då kallat Kalmarnäs, 
godkändes 2004-ll-29 § 132 enligt bifogat beslut. Området detaljplanerades för 
bostadsbebyggelse och uppemot 340 villatomter. Området är idag delvis 
bebyggt och byggs ut fortlöpande i enlighet med detaljplanen. Påkopplingen på 
kommunala V A-nätet för de redan bebyggda fastigheterna inom Viby Äng 
reglerades i exploateringsavtalet. Verksamhetsområdet för kommunalt VA bör 
utökas att täcka området Viby Äng. 

Enligt lagen om allmärrna vattentjänster (SFS 2006:412) har en fastighetsägare 
rätt att använda en allmän VA-anläggning om fastigheten finns inom VA
anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägaren 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 nytt verksamhetsområde för kommunalt V A för fastigheter 
i Krägga samt Viby Äng har tagits fram. I enlighet med normalt förfarande bör 
beslut om V A-verksamhetsområde tas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2010-12-20 
Kartunderlag utökat V A verksamhetsområde i Krägga 
Avtal rörande utbyggnad av kommunalt V A till Krägga daterat 2005-04-12 
Kartunderlag utökat V A verksamhetsområde i Viby Äng 
Kopia på kommunstyrelsens beslut 2004-11-29 § 132 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-verksamhetsområde för 
fastigheter i Krägga och Viby Äng. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE _/; 

l 
/ (_ / 
~ q-; 
// 

l ft/1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.191 
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