
HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-01-23 

Kl. 15 .00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Ghaemi (MP), ordförande 
Karl-Axel Boström (M), vice ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Sven Svanström (BÅP) 

Kjell Grat1ander (BAP) 
Christer Liden (M) 
Solweig Lundkvist (S) 
Helene eranser (S) 
Berith Skiöld (FP) 

Anders Almroth, tf förvaltningschef 
Marie Eidestedt, tf miljöchef 
Arne Andersson, bitr.gatnchef 
Ulla Lindroth Andersson, gatuchef 
Linda Sjöborg, fastighetschef 
Sunna-Kajsa Israelsson, kostchef 
Jenny Pettersson, bitr.kostchef 
Madelene Fremdling, nämndens sekreterare 

Karl-Axel Boström (M) 

Fredag den 27 januari, kl. l 0.00 

§§ 1-3, 5-10 

~~ 
~~~~/~ 
JCtc::f/.-

................................................... .-....... ~;:· .. ·:-·····-·-- ------------···•--o.--~-·····-······ 
Karl-Axel Boström (M) 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2012-01-23 

Datum för 
2012-01-30 anslags nedtagande 2012-02-21 

Håbokommun 

Madelene Fremdling 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknamnden 

Innehållsförteckning 

Upprop 

V al av justerare 

§ l Redovisning av delegeringsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

§ 2 Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan för 2011, information 

§ 3 Miljöavdelningens behovsutredning och tillsynsplan för 2012 

§ 4 Drift- och investeringsbudget för konstgräsplan (omedelbart justerad) 

§ 5 status från byggavdelningen - information 

§ 6 Upphandling avelenergi - information 

§ 7 Renoveringsprojektet Futurum - infom1ation 

§ 8 Utvärdering av utökat anslag till kostenheten- information 

§ 9 Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från nämnd till förvaltningschef 

§ 10 Uppdragslista 2012 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-01-23 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 1 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2012/4 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-09 
Delegationsförteckning - bostadsanpassning för perioden 2011-11-23 -
2011-12-31 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

t~ I?LI 
Nr2012.137 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §2 MTN 2012/2 

Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan för 2011, 
information 

Sammanfattning 
Miljöavdelningens tillsynsplan för 2011 fastställdes av miljö- och 
tekniknämnden den 26 januari 2011. Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 
2011:13) samt BO-förordningen (nr 882/2004) om offentlig kontroll av 
livsmedel är myndigheten skyldig att följa upp och utvärdera 
tillsynsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05 

Beslut 
l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljöavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/Id l JJI 
Nr2012.138 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§3 MTN 2012/3 

Miljöavdelningens behovsutredning och tillsynsplan för 2012 

Sammanfattning 
I miljötillsynsförordningen (SFS 2011: 13) samtEG-förordningen (nr 
882/2004) om offentlig kontroll av livsmedel finns lagkrav för vad som 
gäller för planeringen av den operativa tillsynen. I dessa förordningar 
framgår det att det är den inom myndigheten som beslutar om användningen 
av tillsynsmyndighetens resurser som är ytterst ansvarig för planeringen av 
den offentliga kontrollen. I Håbo kommun är det miljö- och tekniknämnden 
som beslutar om resurserna för tillsynen och det är därav den nänmd som 
ansvarar för fastställande av den årliga behovsutredningen och 
tillsynsplanen för miljöbalkens samt livsmedelslagstiftningens område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-0 l c05 
Behovsutredning och Tillsynsplan för 2012 

Beslut 
l. Fastställa behovsutredningen och tillsynsplanen för miljöavdelningens 

arbete under 2012. 
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på en lösning av 

bortprioriterade arbeten. 

Beslutsexpediering 
Miljöavdelningen 

· E):(:PED!ERAO SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

/l· 1%1 l .- •. 

Nr 2012.139 
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Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Kl. 15.00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Ghaemi (MP), ordförande 
Karl-Axel Boström (M), vice ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Sven Svanström (BÅP) 

Kjell Granander (BÅP) 
Christer Liden (M) 
Solweig Lundkvist (S) 
Helene Cranser (S) 
Berith Skiöld (FP) 

Anders Almroth, tf förvaltningschef 
Marie Eidestedt, tf miljöchef 
Arne Andersson, gatuchef 
Linda Sjöborg, fastighetschef 
Jenny Pettersson, biträdande kostchef 
Madelene Fremdling, nämndens sekreterare 

Karl-Axel Boström (M) 

Måndag den 23 januari 2012 

§§ 4 

Tid, paragraf och ärende 

Karl-Axel Boström (M) 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §4 MTN 2012/1 

Drift- och investeringsbudget för konstgräsplan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, §102, att Håbo kommun övertar 
ansvaret för den av Håbo FF anlagda konstgräsplanen i anslutning till Gröna 
Dalens lP. Dessutom fick miljö- och tekniknämnden i uppdrag att utreda 
vidare och återkomma till fullmäktige med ett kostnadsförslag för 
fårdigställandet av koristgräsplan där anläggningen är belägen idag (del av 
Väppeby 7 :218) alternativt att flytta konstgräsanläggningen till 
Skyddsvallen (Bro by 2: l och Ene by l :61 ). 

Miljö- och teknikförvaltningen har utrett de båda alternativen och funnit att 
det ur ekonomisk och strategisk synpunkt bästa förslaget är att anläggningen 
får ligga kvar där den är belägen idag. Investeringskostnader på 
Skyddsvallen, samt avvecklingskostnader för den anlagda planen vid Gröna 
Dalens lP, gör att alternativ Skyddsvallen totalt blir ca l mkr dyrare. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tagit fram kostnadskalkyler som visar 
behovet av utökad budget för drift av anläggningen samt investeringsbehov 
för att fårdigställa anläggningen och angränsande ytor intill 
konstgräsplanen. 

I den utökade driftkostnaden ingår att utöka personalen med 0,5 tjänst för 
drift och underhåll av planen så att den kan utnyttjas året runt. Utöver detta 
tillkommer kostnader för bland annat årlig påfyllning av granulat och 
energikostnader för belysning. Den utökade driftkostnaden kommer att 
uppgå till453 000 kr per år från och med 2012. 

Investeringskostnaderna kan fördelas över ett antal år. Förvaltningen anser 
att ca 2,4 mkr bör anslås till etapp ett under 2012 för att skapa en fungerade 
anläggning. I dessa investeringar ingår bland annat reparation av planen 
1000 m2 (ca 500 tkr), fårdigställande av sidoytor runt planen (ca 525 tkr) 
detaljplan och bygglov (ca 350 tkr). 

Investeringar för 2013-2015 är kostnadsberäknade till ca 6,7 mkr och avser 
bland annat iordningsställande av infartsväg (ca 525 tkr), parkeringar (ca 1,1 
mkr) och omklädningsrum (ca 3 mkr). 

Med tanke på anläggningens centrala placering och användning bör särskild 
vikt läggas vid platsens utformning och att färdigställandet sker inom den 
föreslagna tiden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

!fy l ivf l 
Nr2012.140 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§4 MTN 2012/1 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-11 
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-09-26, §l 02. 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11, bilaga l. 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att konstgräsplanen ska ligga kvar 
på nuvarande plats. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att miljö- och teknikförvaltningens 
driftbudget utökas med 453 000 kr. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att miljö- och teknikförvaltningens 
investeringsbudget utökas med 2 396 000 kr för investeringar 2012. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.140 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §5 MTN 2012/26 

status från byggavdelningen -information 

Sammanfattning 
Tf förvaltningschef berättade kort om personalomsättning och nyrekrytering 
inom byggavdelningen under 2011. I mars 2012 kommer avdelningen att 
vara fullt bemam1ad och fårvaltningschefens förhoppning är att avdelningen 
till dess har lyckats handlägga samtliga ärenden som idag inte är handlagda. 

Beslut 

l. Redovisning godkäm1s. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 

f 11JI 
Nr 2012.188 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§6 

Upphandling av elenergi - information 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

MTN 2012/26 

Upphandling av elenergi är på gång och information gavs gällande ärendet. 
Nuvarande avtal med Kraft och Kultur går ut i slutet av 2012. Avtalet 
innefattar grön el och årliga förbestämda prisjusteringar och kom till genom 
en samordnad upphandling av Colligio. 

Parallellt pågår två olika samordnade upphandlingar, en görs av Colligio 
och en av SKL inköpscentral. Upphandlingarna uppfattas som likvärdiga 
men efter samråd med upphandlingschefen föredras SKLs upphandling. De 
har en ny modell med en förnyad konkurrensutsättning som förvaltningen 
tror är en fördel. 

Tre olika inköpsmodeller fitms att välja- rörligt elpris, fastelpris eller elpris 
med successiv prissäkring. Kommunen bestämmer själv, i samband med 
utvärdering av inkomna anbud, vilken modell som tillmötesgår våra krav 
och förutsättningar bäst. De olika modellerna styr även avtalstiderna som 
går att välja enligt: 
Rörligt el pris- l, 2, 3 eller 4 år 
Fast el pris- l, 2, 3 eller 4 år 
Successiv prissäkring- 2 år med möjlighet till förlängning l+ l år. 

Val kan även göras för Bra miljöval eller Miljödeklarerad el. Bra miljöval är 
Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning. Det är den största och 
äldsta märkningen för elenergi som produceras från sol, vind, vatten och 
biomassa. Miljödeklarerad el produceras med förnyelsebara energikällor och 
har något lägre krav än Bra miljövaL Miljöval förväntas bli något dyrare 
men är viktigt för ett långsiktigt hållbart smnhälle. 

Förvaltningen avser att genomföra upphandlingen genom SKLs 
inköpscentral med successiv prissäkring, bra miljöval och det ekonomiskt 
mest fördelaktiga. 

Beslut 

l. Redovisning godkänns. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr2012.189 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§ 7 MTN 2012/26 

Renoveringsprojektet Futurum - information 

Sammanfattning 
Information gavs gällande renoveringsarbetet på nedre Futurum i form av en 
bildpresentation. I stora drag pågår renoveringen som den ska enligt tidplan. 

Renoveringen sker i tre etapper där första etappen är helt fårdigställd och 
används av verksamheten. Etapp 2 pågår med iordningställande och 
förberedelser pågår för att kunna påbörja etapp 3 som är de centrala delarna 
med matsal och slöjdsalar. 

I samband med renoveringen har flera förbättrings- och underhållsåtgärder 
utförts så som 

Nya radiatorer och värmeledningar 
Komplettering av rensbrunnar på gården 
Dränering och isolering av grunden 
Nya ytterväggar med bättre isoleringsförmåga och nya fönsterpartier 
Ny ldassisk takkonstruktion med råspont, papp och plåt 
Riskkonstruktioner på taket har byggts bort som ränndalar och 
takkupoler 
Genomföringar i gamla taket har tätats för att inte släppa upp varm luft 
på vinden. 

Bilder från värmekamera visade bland annat skillnad i isoleringsförmåga 
mellan nytt och gammalt fönsterparti. 

Beslut 

l. Redovisning godkäm1s. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 

tt l fil l 
Nr 2012.191 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §8 MTN 2012/26 

Utvärdering av utökat anslag till kostenheten - information 

Sammanfattning 
Kostavdelningen har under 2011 fortsatt köpa in ekologisk mjölk till skola 
och fårsko la, dessutom köps det in ett urval av ekologiska livsmedel som 
exempelvis havregryn och ett par ekologiska grönsaker/rotsaker eller 
potatis. Kommunen köper endastKRAV -bananer till samtliga verksamheter. 
Mellan år 2009 och 2010 ökade ekologiska inköpen från 7% ti1114%, delvis 
som ett resultat av det ökande anslaget. 

Kostavdelningen fortsätter sedan hösten år 20 l O att arbeta med 
klimatsmartare måltider (enligt så kallade S.M.A.R.T-konceptet), dels 
genom utökad mängd grönsaker/rotsaker/linser/bönor i salladsbufie och 
även på förskola har mängd grönsaker/rotsaker utökats och dels genom att 
minska köttråvara i våra måltider genom att servera en grönsaksrätt i 
veckan. 

Beslut 

I. Redovisning godkänns 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG 

ft 1111 
Nr2012.194 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN §9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

MTN 2008/185 

Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från nämnd till 
förvaltningschef 

Sammanfattning 
I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även 
huvudansvariga för en god arbetsmiljö. Ansvaret för en nämnds verksamhet 
och också för medarbetarna är kollektivt för alla ledamöter i varje nämnd. 1 

De förtroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det 
finns förutsättningar för att arbetsmiljölagen och andra lagar följs. Själva 
arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av medarbetarna i det 
dagliga arbetet och i utveckling av verksamheten. De förtroendevalda ska 
därför se till att förvaltningschefen får ett väldefinierat uppdrag med 
befogenheter, resurser och kunskap att driva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljövillkoL 

Arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av verksamheten och omfatta 
samtlig personal. Frågor som rör arbetsmiljön ska därför handläggas i de 
normala beslutsprocesserna inom miljö- och tekniknämnden. 

I första hand har arbetsgivaren ett skyddsansvar. Man ska förebygga ohälsa 
och olycksfall, men när detta inte lyckas tillkommer också att ett 
rehabiliteringsansvar. Rehabiliteringsansvaret gäller även om ohälsan har 
sin orsak utanför arbetet. 2 

Genom delegation från nämnden får förvaltningschefen det praktiska 
uppdraget med befogenheter, resurser och kunskaper att bedriva en bra 
verksan1het med tillfredsställande arbetsmiljö, så att man bland annat 
förebygger risk och rättar till brister. 

Arbetsmiljöarbetsuppgifterna ligger i dagsläget på miljö- och 
tekniknämnden. Då arbetsmiljöarbetsuppgifterna ska hanteras av den eller 
de som har bästa mö j tigheterna att utföra uppgiften, föreslås 
arbetsmiljöarbetsuppgifterna delegeras från miljö- och tekniknämnden till 
förvaltningschefen. 

1 Arbetsmiljöpolicy, H åbo kommun 
2 Rehabiliteringspolicy, Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.195 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §9 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-02 
Arbetsmilj öpo lic y 
Rehabiliteringspolicy 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

MTN 2008/185 

l. Delegera arbetsmiljö-arbetsuppgifterna från nämnden till 
förvaltningschef en. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J1IYJi 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 10 

Uppdragslista 2012 

Sammanfattning 

MTN 2012/6 

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

Ordförande föreslår ytterligare tillägg till uppdragslistan enligt bilagt 
"Uppdrag till miljö- och telmikförvaltningen". Uppdraget har fått nummer 
24 och återrapporteras till nämnden med konsekvensbeskrivning samt 
förslag till beslut. Därefter läggs det tilllistan med uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-09 
Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen, punkt 24, 
daterat 2012-01-13 
Uppdragslista, daterad 2012-01-09 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att skyndsamt återrapportera punkt 24 till 
nämnden med konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. 

2. Redovisningen av uppdragslista, daterad 2012-01-09 godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.196 
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