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§ 56 Redovisning av delegeringsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-04 

§ 57 Månadsuppföljning april 2012 samt projektplan investeringar 2012 

§ 58 Information om näringsriktig mat 

§ 59 Förlängning av avtal för livsmedel, kolonial 

§ 60 Bostadsanpassningsbidrag 

§ 61 Förlängning av ramavtal för markarbeten 

§ 62 Information om ramavtal för markarbeten 

§ 63 Avfallsupphandling 

§ 64 Fonderade medel till inköp av kärl för matavfallsinsamling 

§ 65 Upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsområde för kommunalt V A 

§ 66 Upphandling - Nybyggnation förskola 

§ 67 Upphandling - Takåtgärder Västerängsskolan 

§ 68 Omfördelning av driftbudget, milj ö- och teknikförvaltningen 

§ 69 Plan för intern kontroll 2012 

§ 70 Delegationsordning för miljö- och tekniknänmden - ändring 

§ 71 Attesträtt för milj ö- och tekniknänmden år 2012 

§ 72 Cykelbana med sandhopp i Skokloster - redovisning av konsekvenser enligt uppdrag 

§ 73 Uppdragslista 2012 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 56 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-04 

MTN 2012/4 

Milj ö- 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-18 
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2012-05-18 
Delegationsförteckning - bostadsanpassning för perioden 2012-04-21-
2012-05-18 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1326 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 57 MTN 2011/88 

Månadsuppföljning april 2012 samt projektplan investeringar 
2012 

Sammanfattning 
Redogörelse för miljö- och tekniknämndens samt V A- och 
avfallsavdelningens ekonomiska utfall för perioden 1 januari 2012-
30 april 2012 samt prognos för 2012 avseende drift. 

Prognosen för i stort sett samtliga verksamheter är att budgeten kommer att 
hållas, dock kvarstår svårigheten att bedöma om budgeten 4,0 mkr för 
snöröjning kommer att hållas, vilket förutsätter en mycket snöfattig period 
november-december. Gatuavdelningen har även drabbats av 
vildsvinsproblem i kommunen. Hittills är den extraordinära kostanden för 
vildsvinsåtgärder i storleksordningen 300 tkr och man bedömer att den 
kommer att hamna på nivån 500 tkr. 

En projektplan har tagits fram för att visa projektfasema i pågående 
investeringar. 

Prognosen för VA- och avfallsavdelningen är att budget kommer att hållas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-18 
Månadsuppföljning per 30 april 2012 
Projektplan investeringar 2012 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRJl.GSBESTYRKNING Nr 2012.1327 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 58 

Information om näringsriktig mat 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-04 

MTN 2012/26 

Kostavdelningen infonnera om kostdataprograrnmet MatiIda och hur man 
arbetar utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Nämnden infonneras även om den nationella rapport som genomförts av 
Karolinska institutet angående svensk skolmat. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-15 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltnintgen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1328 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och lekniknämnden 

MTN § 59 MTN 2012/69 

Förlängning av avtal för livsmedel, kolonial 

Sammanfattning 
Förvaltningen gör sina livsmedelsinköp via grossist till ett värde av ca 13 
miljoner kronor / år. Detta fåranIeder ett noga urval av produkter vad gäller 
kvalitet, pris och leveranssäkerhet. 

F örvaltningen har tillsammans med upphandlingsavdelmngen enats om att 
fullfålja de skrivna dattun som finns i aktuell avtalsöverenskommelse med 
nuvarande grossist Menigo. Avtal Livsmedel kolonialvaror mm Diarienr 
00-09-26. 

JUSTERARE 

Förvaltningen har påbörj at förarbetet till ett nytt livsmedelsavtal som börj ar 
gälla 2013-06-29. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-23 
Förslag på fårlängmngsavtal, daterat 2012-05-22 
Gällande avtal, daterat 2009-12-01 

Beslut 

I. Uppdra till fårvaltningschefen att skriva på förlängningsavtalet för 
livsmedel, kolonial, daterat 2012-05-22. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikfårvaltingen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1329 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §60 

Bostadsanpassningsbidrag 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-04 

MTN 2012/64 

Enligt antagen delegationsordningen för milj ö- och tekniknämnden, daterad 
2012-02-06 har handläggare för bostadsanpassning rätt att bevilja eller avslå 
bidrag för bostadsanpassningar upp till tre basbelopp. Över det beloppet 
beslutar miljö- och tekniknämnden om beviljande eller avslag. 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från sökande. 
Sökandes funktionsnedsättning innebär att han ej kan lyfta armarna så pass 
att han når överskåpen och knappt nedersta hyllan. Han kan ej heller böja 
sig ned ordentligt och nå tmderskåpen. Hans arbetshöjd är begränsad till 
midjenivå. Ansökan avser köksanpassning i form av höj- och sänkbara 
överskåp, inbyggnadsugn i högskåp, micro i rätt arbetshöjd, rullhurtsar, höj
och sänkbar diskbänk och spishäll, spistimer med värmevakt, upphöjd 
disk.rnaskin, upphöjd tvättmaskin på förhöjningssockel samt sittbadkar för 
varmvattenbad till en sammanlagd kostnad om ca 369 000 kr. 

Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för åtgärder 
för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den 
bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är 
nödvändiga för att bostaden ska var ändamålsenlig som bostad för den 
funktionshindrade. 

Kommunen har att pröva dels om åtgärderna utifrån gällande bestämmelser 
kan stödjas med bidrag, dels intygets styrka. Intyget ska således styrka 
nödvändigheten av åtgärden. 

Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas om bostadsanpassningsbidrag 
enligt ovan om en sammanlagd kostnad om ca 369000 kr inklusive moms, 
då förvaltningen anser att inskickade intyg till kommunen styrker 
nödvändigheten av dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-15 

Beslut 

l. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas för åtgärder till en 
sammanlagd kostnad om ca 369000 kr inldusive moms. 

2. Uppdra till förvaltnings chefen att skriva på bostadsanpassningsbeslutet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering, fastighetsavdelningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1330 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 61 MTN 2012/26 

Förlängning av ramavtal för markarbeten 

Sammanfattning 
Gatuavdelningen har tre avtal gällande gatuarbeten. Avtalstiden för dessa 
avtal är 2009-06-15-2012-06-14, med förbehåll för beställaren att förlänga 
avtalet ett år tom 2013-06-14. Gatuavdelningen har för avsikt att förlänga 
avtalen tom 2013-03-31. Vi avser att göra en ny upphandling gällande 
mark/gatuarbeten tillsammans med VA-avdelningen. Dessa avtal ska gälla 
from 2013-04-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-25 
Ramavtal gatuarbeten daterade 2009-06-15 
Förlängning av avtal daterade 2012-05-28 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltnings chefen att underteckna förlängningen av 
ramavtalen för gatuarbeten. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2012.1331 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 62 MTN 2012/26 

Information om ramavtal för markarbeten 

Sammanfattning 
VA-avdelningen har ramavtal för VA-arbeten med Add-schakt. Ramavtalet 
gäller 2010-07-01 till och med 2012-06-14. Eventuell förlängning kan ske 
med max ett år. På grund av olika omständigheter föreslås avtalet upphöra 
2012-06-14 utan förlängning. Under de kommande månaderna har VA-

. avdelningen inga planer på några större V A-arbeten förutom Rodervägen, 
som redan är upphandlat. Förekommande mark- och anläggningsarbeten 
kommer vara av akut karaktär, exempelvis vattenläckor och byte av 
brunuslock. V A-avdelningen kommer därför att göra en direktupphandling 
avseende jourarbeten för perioden 2012-06-15-2013-03-31. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-23 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att inte förlänga avtal gällande markarbeten 
som upphör 2012-06-14. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltuingen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1332 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 63 

Avfallsupphandling 

Sammanfattning 

MTN 2012171 

Avfallsavdelningen har genonliört 3st upphandlingar, enligt nedan 
uppdelning, gällande avfallsinsamlingen i Håbo Kommun. Upphandlingarna 
har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Entreprenad 1 

Upphandling av avfallsentreprenör i Håbo kommun, entreprenad l, 
insamling av kärl- och säckavfall m.m. för avtalsperioden 2012-10-1S till 
2017-1 O-IS, med möjlighet till maximalt 3 års förlängning, har genomförts i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Entreprenaden omfattar: 

• Hämtning av kärl- och säckavfall 

• Hämtning, omlastning, transport förbehandling och behandling av 
utsorterat matavfall från hushåll och verksarnheter 

• Hämtning av trädgårdsavfall 

• Hämtning, omlastning, transport och behandling av grovavfall 

• Hämtning avelavfall inldusive bärbara batterier från hushåll 

• Hämtning, omlastning, transport och behandling av latrin i kärl 

Tilldelningsbeslutet är överklagat. 

Entreprenad 2 

Upphandling av avfallsentreprenör i Håbo kommun, entreprenad 2, slam 
och fett, för avtalsperioden 2012-10-lS till2017-10-lS, med möjlighet till 
maximalt 3 års förlängning, har genomförts i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling, LOU. 

Entreprenaden omfattar: 

o Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar 

• Hämtning av fettavfall 

• Kundtjänst, registerhållning och fakturering för samtliga uppdrag 

Tilldelningsbeslutet är överklagat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1333 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 63 

Entreprenad 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-04 

MTN 2012/71 

Upphandling av avfallsentreprenör i Håbo konnnun, entreprenad 3, drift och 
skötsel av kommunens återvinningscentral för avtalsperioden 2012-10-15 
till 2017-10-15, med möjlighet till maximalt 3 års förlängning, har 
genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Entreprenaden omfattar: 

• Drift och skötsel (bemanning) av kommunens återvinningscentral i 
Västerskog. 

• Transporter och behandling av insamlat icke-producentansvarsavfall 
från återvinningscentralen 

• 
• Mobil återvinningscentral 

Entreprenaden omfattar grovavfall från hushåll och även, i mindre mängder, 
från företag insamlat vid konnnunens återvinningscentral. 

Anbudsöppning skedde 2012-05-24. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-24 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningschefen att teckna avtal avseende upphandling av 
Entreprenad 1 och 2. 

JUSTERARE 

2. Upphandlingen avseende Entreprenad 3, drift och skötsel av 
återvinningscentralen, avbryts. 

3. Uppdra till förvaltningschefen att godkänna förfrågningsunderlag och 
teckna avtal med leverantör avseende transport och behandling. 

4. Uppdra till avfallsavdelningen att sköta driften av återvinningscentralen 
i egen regi. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNiNG Nr2012.1333 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 64 MTN 2011/85 

Fonderade medel till inköp av kärl för matavfallsinsamling 

Sammanfattning 
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden, 2011-11-02, § 109 har 
förvaltningen handlat upp kommande avfallsentreprenad med insamling av 
matavfall. 

Insamling av matavfall kommer att ske i separata kärl vilket innebär att 
avfallsavdelningen måste investera i nya kärl. Införandet av 
matavfallsinsamling i kommunen beräknas börja i april 2013 och pågå till 
december 2014. Under denna period kommer ca 6000 nya kärl att ställas ut 
och investeringskostnaden för kärlen beräknas vara 4 miljoner kronor. 
Finansiering av dessa kärl föreslås komma från avfallsavdelningens fond 
som i nuläget uppgår till 4,8 miljoner kronor. Fördelningen föreslås vara 2 
miljoner kronor 2013 och 2 miljoner kronor 2014. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-18 

Beslut 

1. Tilldela avfallsavdelningen 2 miljoner kr år 2013 och 2 miljoner år 2014 
från avfallsavdelningens fonderade medel för att finansiera kärl till 
matavfallsinsamling. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRI-\GSBESTYRKNING Nr 2012.1334 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och lekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 65 MTN 2012/58 

Upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsområde för 
kommunalt VA 

Sammanfattning 
Fastigheten BIOby 2:6 anslöts till kommunalt VA 1997. Istället för att 
upptas i verksamhetsområdet för kommunalt V A anslöts fastigheten via ett 
avtal. Anledningen var alt det då var en längre administrativ process för att 
ta upp en fastighet i verksamhetsområdet. Ar 2002 hade även BIOby 2:5 
bebyggts varefter man anslöt även denna fastighet till kommunalt V A. Inget 
avtal slöts med denna fastighet. V A-avdelningen ser inte längre några 
administrativa eller andra hinder mot att fastigheterna kan upptas i 
kommunalt VA-verksamhetsområde. 

Enligt lagen om allmänna vatten1jänster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän V A-anläggning om fastigheten 
finns inom VA-anlägg.ningens verksamhetsområde. Fastighetsägaren ska 
även betala avgifter för en allmän V A-anläggning om fastigheten finns inom 
VA-anläggningens verksamhetsområde. 

Enligt samma lag ska kommunens verksamhetsområde vara fastställt till 
sina gränser. Förslag på nytt verksamhetsområde för kommlmalt V A för 
BIOby 2:5 & 2:6 har tagits fram. I enlighet med normalt förfarande bör 
beslut om VA-verksamhetsområde tas. 

Avtalet med Broby 2:6 upphör att gälla i samband med att fastigheten 
upptas i verksamhetsområdet för kommlmalt VA. 

Fastighetsägarna till BIOby 2:5 och 2:6 har haft möjlighet att yttra sig om 
planerna att ta in dem i verksamhetsområdet. Inga synpunkter som motsätter 
sig ett upptagande har framförts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-04 
Kmtunderlag för utökat verksamhetsområde, BIOby 2:5 och 2:6 
Avtal gällande kommunalt VA för Broby 2:6 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-verksamhetsområde för 
fastigheterna Broby 2:5 och 2:6. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1335 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 66 

Upphandling - Nybyggnation förskola 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-04 

MTN 2012/73 

Junibackens förskola brann ner till grunden kvällen den 24 maj 2012. 
Junibacken har bestått av tre byggnadsdelar - en ursprungsbyggnad från 
1992 som är tillbyggd 1999 och 2001, en byggnad för undercentral och en 
inhyrd paviljong för en förskoleavdelning. Den byggnadsdel som är 
nedbrunnen är ursprungsbyggnaden som inklusive tillbyggnad var på totalt 
l 436 kvadratmeter. Undercentralen och den inhyrda paviljongen är kvar 
men påverkade av rök och hetta från branden. Den inhyrda paviljongen är 
uppsagd och kommer att återtas av uthyraren. 

I byggnaden som brann ner fanns verksamhet för fem avdelningar, 
personalutrymmen och ett mottagningskök. Junibackens förskola består 
dock av sex avdelningar där barn mellan ett till fem år, totalt 105 barn, nu är 
utan lokal. Som en akut lösning första tiden imyms verksamheten i 
närliggande lokaler, bland annat Slottsskolan, Skogsbackens förskola och 
bygdegården. För att klara förskoleverksamheten under kommande läsår 
kommer paviljonger att stäIlas upp. Placering av dessa paviljonger är idag 
inte klart. För att få en långsiktig lösning behöver nya permanenta lokaler 
byggas. 

Planering och utformning av den nya förskolan pågår. Imiktningen är att 
skapa en modem förskola som täcker det nuvarande behovet för barnomsorg 
i Skokloster. Det innebär en förskola för sex till åtta avdelningar då 
kommunen idag har åtta förskoleavdelningar i Skokloster varav två i inhyrd 
paviljong, Skogsbacken. En modem förskola innebär att byggnaden ska 
utformas utifrån verksamhetens behov och minst uppfylla de normer och 
krav som ställs. 

Nybyggnationen är planerad att upphandlas som en totalentreprenad i 
samverkan. Upphandlingen av entreprenaden kommer att genomföras som 
en tvåstegsupphandling där en inbjudan först går ut för att ta in intresserade 
entreprenörer, därefter skickas förfrågningsunderlag ut till dessa. 

JUSTERARE 

Med anledning av denna oförutsedda händelse är det av stor vikt att 
proj ektet med en nybyggnation kommer igång snarast för att minska 
kommunens kostnader och även skada för verksamheten. Beslut har tagits 
av kommundirektör och kommunalråd om att annonsera upphandling av ny 
förskola. Denna upphandling påbörjas utan att investeringsmedel finns 
tillgängliga och kommer att slutföras först då politiska beslut är tagna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1336 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknik nämnden 

MTN §66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-04 

MTN 2012/73 

En första tidplan är därför framtagen för de viktiga politiska besluten: 

4 juni MTN beslutar att förfrågan skickas ut för nybyggnation. 

27 augusti MTN beslutar om att delegera undertecknande av 
tilldelningsbeslut när kommunfullmäktige fattat beslut om extra 
investeringsmedel. 

24 september KF tar beslut om extra investeringsmedel. 

Proj ektet finansieras i huvudsak av ersättning från försäkringen. Men 
ersättningen beaktar åldersavdrag och självrisk tillkommer med 5 pbb, 220 
tkr. Byggnadens utökning med en avdelning behöver finansieras med extra 
investeringsmedel. En ekonomisk kalkyl kommer att tas fram för proj ektets 
helhet så snart uppgifter finns tillgängliga. 

Besiutsunderiag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-28 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att ta fram förfrågningsunderlag och påbölja 
upphandling av ny förskola. Tilldelningsbeslut får nämnden dock ej fatta 
beslut om innan kommunfullmäktige har beslutat om extra 
investeringsmedel. 

2. Uppdra till förvaltningschefen att godkänna förfrågningsunderlaget 
innan utskick. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/1 \SL\ 
Nr 2012.1336 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §67 MTN 2011/20 

Upphandling - Takåtgärder Västerängsskolan 

Sammanfattning 
I enlighet med investeringsprojekt 1122 Takåtgärder Skolor är åtgärder 
planerade på Västerängsskolan. Atgärderna avser omläggning av yttertak 
och lokalisera samt åtgärda fuktskador. 

Entreprenaden upphandlas som en totalentreprenad och genomförs i en 
partneringmodell i vilken beställaren och entreprenören gemensamt löser 
uppgifterna i ett öppet samarbete. 

Två anbud har inkommit som båda var kvalificerade enligt ställda krav. 
Utvärdering har gjorts utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
utifrån tre kriterier: erfarenhet, projektekonomi och partneringorganisation. 
Utvärdering sker utifrån de uppgifter som har angetts i anbudet. 

Anbud nr 2 är det ekonomiskt mest fördelaktiga enligt utVärderingen och 
föreslås att antas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-16 

Beslut 

l. Uppdra till ordförande att underteckna tilldelningsbeslut med 
anbudsgivare nr 2 för upphandling av takåtgärder för Västerängsskolan. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGHATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.133? 



HÄBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §68 MTN 2012/65 

Omfördelning av driftbudget, miljö- och teknikförvaltningen 

Sammanfattning 
Vissa omföringar inom driftbudgeten bör göras inom milj ö- och 
teknikförvaltningen för att få budgeten mer rättvisande. 

2009 infördes internhyra i kommunen för alla utom inom miljö- och 
teknikförvaltningen. Meningen var då att först fokusera på de övriga 
förvaltningarna och när det stabiliserat sig även införa systemet inom miljö
och teknik. Nu har det blivit läge att fortsätta det arbetet. Vid införandet av 
systemet förs budget över från fastighetsavdelningen till respektive 
avdelning motsvarande den budget som fastighetsavdelningen tidigare har 
haft för lokalerna. Fördelningen mellan avdelningarna kan ses i tabellen 
nedan. 

Fastighetsavdelningens budget för planerat underhåll är för 2012 är lagd på 
en nivå som är högre än vad som är tillfört, 8 269 tkr. Nivån las upp högre 
med förhoppningen att mer medel skulle kunna läggas på underhåll i stället 
för avhj älpande underhåll. Men för att få en röd tråd över åren bör budgeten 
dock matcha tidigare år för att bli mer rätt visad. Om övriga verksamheter 
trots allt ger ett överskott kommer det i möjligaste mån tas till ytterligare 
underhållsinsatser. Ny total budget blir 7 500 tkr, varav 2 000 tkr extra 
medel beslutade av KF. 

Förslag till omfördelning av driftbudget: 

Avdelning Kommentar kr 
Fastighetsavdelning i 91024 Planerat underhåll ,-769000 .-.--.-.-.-.. -.-... ---.-.--.--..... -... -------------.-------~---.-,----~-----.------.- .. -.......... -.--... ----.--.-.-.-.-.-----.. --.------"]"-.... --.-.-.-.--.--.--:-:::-:---
Fastighetsavdelning i 91023 Avhjälpande underhåll l +769000 
Fästighetsavdelning .~----- i Internhy;.ä·-----~ -----···::5703327 
-Förvaitcingi~hef- -----------nnterl1hyrä-- -~. ~- .' - - -- --r-- - -5700-6 

-~~l~~~~~:i~~~~~~~_~~]1~~~~~r:~===_=:_:-~:-=:=:-=-E~~J~1~~: 
Miljöavdelning lInternhyra r 153 332 
------.. -.--.. -.----.-.--.-.--.-.-.... ~--._.-.. --.--.----·---·---·--l-----··-··----~·----------·--···_-·---·--·---··----·----·--- .. ····--l·-·-·---·--·-~~-·---
Lokalvård l Internhyra l 24 210 

=I<l~!iiJi:~!si'l~~!Ä\~g==::: "'-'ITnteffihY;:;;- ·····················~-----:·6i160 5-
Byggavdelning--l Inte-;.ru;yra----~-------T-----16T402 
KostavdelnfDg-- --Tlnterrlhyr-ä-~--- .....-----, '3658225 

Beslutsunderlag 
~ Tjänsteskrivelse daterad 2012-05-16 

Beslut 

l. Omfördela driftbudget enligt förslaget ovan. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.133B 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 69 

Plan för intern kontroll 2012 

Sammanfattning 

MTN 2012/62 

En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god 
ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet 
för förtroendevalda och t j änstemän. Intern kontroll handlar om att ha 
ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort, att det sker på ett bra 
och säkert sätt, både inom verksamhet och ekonomi samt balans mellan 
kostnad och nytta. En god intern kontroll skall således bidra till att 
ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs med medborgarnas 
bästa för ögonen. 

I vardagen handlar intern kontroll om många löpande rutiner och processer i 
verksamheten. Det handlar om tillvägagångssätt och processer som säkrar 
att vi når uppsatta mål. 

I en intern kontrollplan utgår man ifrån att risker har imingats och värderats. 
I planen lägger nämnden fast hur och med vilken imiktning den interna 
kontrollen ska bedrivas under det kommande året och hur verksamheten 
löpande och periodiskt ska följas upp. Kontrollen utförs av tjänstemän som 
sedan rapporterar resultatet till nänmden. 

Kontrollmoment kan vara stickprov, enkäter, intervjuer eller 
totaltmdersökningar. Den interna kontrollen ska ge rimlig grad av säkerhet, 
100 procent kontroll är ett orealistiskt krav. 

Båbo kommun har köpt in Stratsys som är ett webbaserat verktyg för 
verksamhetsstyrning och uppföljning. Verktyget stödjer organisationen i att 
kontinuerligt arbeta och följa upp alla sina planer. I verktyget har även de 
interna kontrollplanerna kopplats in. 

En kommlmgemensam grupp har arbetat fram ett arbetssätt för den interna 
kontrollen i Båbo kommun med anvisningar för risk-och 
väsentlighetsanalys och hur sarmolikhet och konsekvens ska bedömas. En 
risk- och väsentlighetsbedömning görs på de aktiviteter som tas fram i 
verksamhetsplaneringen och som utgår från verksamhetens mål, nämndens 
mål och kommunfullmäktiges mål. 

De risker som fått högt värde i bedömningen när de registreras i Stratsys tas 
med på planen för intern kontroll 2012. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-10 

- Intern kontrollplan för miljö- och tekniknänmden 2012, daterac12012-
05-14 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

/L \5((\ 
Nr 2012.1339 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och lekniknämnden 

MTN § 69 MTN 2012/62 

Beslut 

1. Godkänna planen for intern kontroll for miljö- och tekniknämnden för 
2012. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikforvaltningen 

I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRJ-\GSBESTYR1<N1NG Nr 2012.1339 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 70 MTN 2010/83 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden - ändring 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden antog en ny delegationsordning 2012-04-24, § 
43. Förvaltningen fcireslår att fci1jande tillägg görs: 

Ärende 
Beslut att ej lämna ut allmän handling 

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader 
etc. 
- till ett värde av mellan 501 tkr och 
2,5 mkr 

Delegat 
Nämndens sekreterare 

Förvaltningschef 

Förvaltningen föreslår att delegationerna läggs till delegationsordningen 
som antas i sin helhet igen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-14 

- Delegationsordning, daterad 2012-05-14 

Beslut 

1. Anta delegationsordning för milj ö- och tekniknämnden, daterad 2012-
05-14. 

JUSTERARE 

2. Upphäva tidigare delegationsordning för miljö- och tekniknämnden, 
daterad 2012-02-20. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ft \SfL-- \ 
I EXPEDIERAD 

Nr 2012.1340 



DELEGATIONSORDNING 1 (2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-14 
Vår beteckning 

MTN2010/83 nr 2012.1113 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, Administrativ chef 
0171-52544 
louise.lightowler@habo.se 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 

Delegationsordning daterad 2012-02-06 upphör att gälla. 

Allmänna bestämmelser 
Med de förbehåll som anges i kommunallagen (1991:900) kap 6 § 34 delegerar miljö- och 
tekniknämnden inom ramen för nämndens förvaltningsområde beslutanderätten i nedan angivna 
ärenden. 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas månadsvis till den som lämnat 
delegationen. Anmälan till miljö- och tekniknämnden sker vid första sammanträde månaden efter 
delegationsbeslutet. 

Bestämmelser om ersättare 
Vid förfall för milj ö- och tekniknämndens ordförande rar beslut fattas av miljö- och 
tekniknämndens vice ordförande. 

Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschefen. 

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



HÄBO RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-06-14 

2(2) 

Vår beteckning 
MTN2010/83 nr2012.1113 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 

Arende Delegat 

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader 
etc. 
- till ett värde överstigande två basbelopp men Avdelningschef 

understigande 500 000 kronor avseende egen 
avdelning. 

- till ett värde av mellan 5 O 1 tkr och Förvaltningschef 
2,5 mkr 

Teckna hyreskontrakt, som avser uthyrning, för en 
tid av högst tre år. Förvaltningschef 

Teckna leasingavtal for fordon och maskiner med 
ett värde av högst 10 basbelopp och med en Förvaltningschef 
avtalstid på som längst tre år. 
Rätt att bevilja/avslå bidrag for bostadsanpassning Handläggare 
upp till tre basbelopp bostadsanpassning 

Grävningstillstånd i gatumarkIparkmark i Håbo Gatuchef 
kommun 

Utfårda tillfälliga lokala trafikföreskrifter enligt Trafikingenjör 
trafikförordningen (SFS 1998:1276) 

Fastställande av belägenhetsadress enligt 10 § och 
lägenhetsnummer enligt 11 § i lagen (2006:378) om Kartingenj ör 
lägenhetsregister 

Tillstånd till hämtning på annan plats/delat kärl Assistent (kundtjänst) 

Beslut att ej lämna ut allmän handling Nämndens sekreterare 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 71 MTN 2012/63 

Attesträtt för miljö- och tekniknämnden år 2012 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsen attestreglemente ska varj e nämnd se till att det 
inför varje nytt år finns en förteckning över de attestanter som är aktuella 
samt deras namnteckningar. Förteckningen ska knytas till ansvarsnivå. 
Miljö- och teknikförvaltningen har upprättat en attestlista för 2012. 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger nämndens ordförande attesträtt med 
ansvarskod 81000 samt tillståndsnämndens ordförande attesträtt med 
ansvarskod 82000. 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningschefen attesträtt för 
ansvarskoder med intervallet 83000-89000 med rätt att delegera nedåt i 
organisationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-15 

- Attestförteckning för miljö- och tekniknämnden, daterad 2012-05-14 

JUSTERARE 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämndens ordförande ges attesträtt inom nämndens 
verksamhetsområde 81000. 

2. Tillståndsnämndens ordförande ges attesträtt inom nämndens 
verksamhetsområde 82000. 

3. Förvaltningschefen ges attesträtt för ansvarskoder med intervallet 
83000-89000 med rätt att delegera nedåt i organisationen. 

4. Attestförteckning för milj ö- och tekniknämnden, daterad 2012-05-14 
godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIG~JATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

ft \ge \ 
Nr2012.1341 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-04 

Miljö- och lekniknämnden 

MTN § 72 MTN 2012168 

Cykelbana med sand hopp i Skokloster - redovisning av 
konsekvenser enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Förvaltningen har varit i kontakt med förslagsställarna för att diskutera 
lokalisering och utfonnmng av cykelbana med sandhopp i Skokloster. 
Förvaltningen har även tagit upp diskussionen med Slottsskogens 
samfällighetsförening om lokaliseringsfrågan och dessa bör få tillfälle att 
yttra sig igen eftersom de har driftsansvaret för delar av den kommunalägda 
marken i Skokloster. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-21 

Beslut 

l. Avvakta med uppdraget tills beslut tagits i ärendet på 
kommunfullmäktige, 2012-06-11. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPED1ERAD SlGNl\TUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2012.1342 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 73 

Uppdragslista 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-04 

MTN 2012/6 

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

Ordförande föreslår ytterligare tillägg till uppdragslistan enligt bilagt "Uppdrag 
till miljö- och teknikförvaltningen". Uppdragen har fått nummer 26 och 27 och 
återrapporteras till nämnden med konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. 
Därefter läggs det till listan med uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen, punkt 26, daterat 2012-05-24 
Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen, punkt 27, daterat 2012-05-24 
Uppdragslista, daterad 2012-04-17 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att återrapportera punkt 26, bommar på gång- och 
cykelvägar, till nämnden med konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. 

2. Uppdra till förvaltningen att återrapportera punkt 27, dirtbikebana, till 
nämnden med konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. 

3. Redovisning av uppdragslista, daterad 2012-05-21, godkärms. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_1343 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, Administrativ chef 
0171-52544 
louise. Hg htowler@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2012-05-24 MTN2012/6 nr 2012.1230 

Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen 

Ordförande föreslår följande tillägg till listan med uppdrag till miljö- och 
teknikförvaltningen: 

26. Utreda möjligheten att ta bort vissa bommar på gång- och cykelvägar för 
att göra dessa mer tillgängliga för cyklister. 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, Administrativ chef 
0171-52544 
louise.lightowler@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2012-05-24 MTN2012/6 nr 2012.1241 

Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen 

Ordförande föreslår att följande uppdrag som överlämnats till miljö- och 
tekniknämnden genom demokratidagama läggs till på listan med uppdrag 
till milj ö- och teknikförvaltningen: 

27. Önskvärt är en dirtbikebana med jord och träkickar med tillhörande 
landningar, drops och slingor med olika svårighetsgrad. 

ft SIL 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, Administrativ chef 
0171-52544 
louise.lightowler@habo.se 

Uppdragslista år 2012 - pågående 

MTN 2009/66 
Medborgarförslag om att 090929 

§ 76 Kanadagäss utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag på ökad 
avskjutning 

Utreda långsiktig lösning till 
kommande 

MTN 2009156 
Motion om upprättande aven 090929 

§77 rullande långsiktig plan för 
underhåll och upprustning av 
skol- och förskolegårdar 

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 

090609 en 
§ 56 Västerängsområdet 

Uppdra till förvaltningen att 

RAPPORT 
Datum 
2012-05-21 

ULA 

ULA 

undersöka möjligheten att uppföra ett 
antal hundrastgårdar inom 
kommunen. 

MTN på banvallen vid ULA 
101207 Stämsvik samt utryckningsväg 
§ 123 från Ekolskrog till Stämsvik 

Uppdra till förvaltningen att i 
samband med besvarande av motion 
om Ge-väg via Stämsvik även ta 
med ovan gångväg och 

1(6) 

Vår beteckning 

MTN2012/6 nr2012.1196 

Avvaktar beslut från 
KF. 

Arbete pågår under 
2012. 

vid KS sammanträde 
2012-04-10, § 71 

Upphandling och 
fardigställs under 2012 



MTN 
101207 
§ 121 

MTN 
110406 

§ 42 

MTN 
110406 

§ 44 

110406 
§ 45 

MTN 
110406 

§ 46 

HÅBO 
RAPPORT 
Datum 
2012-05-21 KOMMUN 

20101106 
Utökning av befintliga 

AD 

verksamhetsområden 

Uppdra till fdrvaltningen att utreda 
om ytterligare fastigheter kan 
inkluderas i befintliga 
verksamhetsområden. 

201 11 
Ansökan om medlemskap i 

IE 

Sveriges Ekokommuner 

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

20101111 
Naturreservat Bålstaåsen 

MK 

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

Miljöplan och miljöpolicy för Håbo 
lE 

kommun 

Uppdra till fdrvaltningen att ta fram 
en miljöplanlprogram får Håbo 
kommun under mandatperioden 
2011-2014. 

Uppdra till fdrvaltningen att tillsätta 
en arbetsgrupp får att arbeta med 
miljöplanlprogram får Håbo 
kommun, 

Handlingsplan fossilbränslefri 
IE 

kommun 2030 

Uppdra till fårvaltningen att utreda 
möjligheterna får Håbo kommun att 
bli en fossilbränslefri kommun till 
2030. 

Uppdra till fårvaltningen att tillsätta 
en arbetsgrupp får att ta fram en 
handlingsplan som redovisas under 
en vid 2012. 

2(6) 

Vår beteckning 

MTN2012J6 nr 2012, 1196 

Görs i samarbete med 
utvecklingsavdelningeu 
och kommundirektören 

Avvaktar svar om 
möjlighet till bidrag 



MTN 
110406 

§ 48 

110406 
§ 49 

110406 
§ 50 

MTN 
110406 

§ 51 

110406 
§ 52 

HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

20101111 
BlåstrukturplanNattenplanl 
Vattenstrategi 

Uppdra till forvaltningen att fortsatt 
utreda möjligheterna for 
vattenarbetet under mandatperioden 
2011-2014. 

Ta fram förslag på en AD 

"vattenskyddsföreskrift" för Håbo 
kommuns vattentäkter 

V A avdelningen har for avsikt att 
under våren 2011 börja arbetet med 
att ta fram en 

Ta fram åtgärdsprogram för 
läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 

Uppdra till forvaltningen att fortsätta 
arbetet med att åtgårda 
takproblemen. 

Uppdra till forvaltningen att 
inventera och ta fram underlag for 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens 

2010/111 
Energieffektivisering i 

AA 

kommunens byggnader 

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

11 
Undersöka möjligheterna att i 
samband med nyinvestering i 
kommunens reningsverk installera 
biogasanläggning 

Uppdra till forvaltningen att 
organisera ett stndiebesäk for 
nämnden till Hallsbergs kommun for 
att ta del av deras erfarenheter 

av slam. 

3(6) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 2012.1196 

beslut i KF. 
med 

för 

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



MTN 
111102 
§109 

MTN 
111207 
§115 

MTN 
120507 
§ 51 

MTN 
120507 
§ 52 

MTN 
120507 
§ 53 

HÅBO RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Medborgarförslag om inrättande 
av två naturreservat på 
kommunägd mark inom Bålsta 
tätort 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för natnrreservat 
eller andra skyddsformer för Lillsjön 
och Båtsbacken. 

biogasproduktion 

Uppdra till förvaltningen att i 
kommande upphandling ta in anbud 
på tvåkärlsinsamlLllgssystem for 
matavfall och brännbart avfall. 

2011/86 Friluftsplan/Upplevelseplan MK 

Uppdra till förvaltningen att fram en 
FriluftsplanlUpplevelseplan för Håbo 
kommun. 

2012/52 Kraftleden med ULA 
lämpliga rondeller 

Uppdra till förvaltningen att fortsätta 
arbetet med att utreda hur man kan 
komplettera Kraftleden med lämpliga 
rondeller, minska hastigheten samt 

den mer lik 
2012/53 Säkra ridvägar i kommunen ULA 

Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Håbo Marknads AB för 
att undersöka möjligheten att iurätta 
säkra ridvägar utanför 

område. 
2012/54 I ULA 

cykel plan I cykelstrategi för Håbo 
kommun 

Uppdra till förvaltningen att avvakta 
med att ta fram en cykelplan med 
tillhörande karta för Håbo kommun. 

4(6) 

Vår beteckning 

MTN2012/6 nr2012.1196 

Båtsbacken. Arbetet är 
påbörjat. 

pågår. 

Pågår. 



~ ~ 

100928 
§ 78 

MIN 
120507 
§ 54 

HÅBO 
KOMMUN 

Uppföljning av plan för valfrihet 
och konkurrens i samband med 
delårsbokslut år 2010 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
vilket som är mest ekonomiskt 
lönsamt av att hyra in arbetskraft på 
heltid eller att nyanställa personal i 
egen regi gällande driften för gata 
och park: 

n 
Uppdra till förvaltningen att utreda 
möjlig sträckning för en så kallad 
"Hälsans stig);) 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
om Hjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans stig" 
ska användas alternativt ett eget 

RAPPORT 
Datum 
2012-05-21 

5(6) 

Vår beteckning 

MTN2012/6 nr2012.1196 



HÅBO 
KOMMUN 

Uppdrag - avslutade 

100601 
§ 51 

MTN 
101207 
§ 122 

I I 1123 

Medborgarförslag om att HK tar 
över ansvaret för den offentliga 
gatubelysningen i Söderskogen 

Uppdra till förvaltningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
föreningen och Eon/es gällande 
leasingavtalet. 

Motion om färdigställande av 
Asledens förlängning 

Uppdra till förvaltningen att inom 
befmtlig budget bekosta 
förprojekteringen av förlängningen 
av Åsleden. 

Satsa ungdomen 

Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med barn hmgdoms
konsekvensanalys i varje fråga före 
det tas ett beslut. 

RAPPORT 
Datum 
2012-05-21 

ULA 

6(6) 

Vår beteckning 

MTN2012/6 nr 2012.1196 

avslå 
medborgarförslaget. 

genomförd. 

Bör inte vara 
uppdragslistan och 
därf6r borttagen. 
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