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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Kl. 15.10-18.45, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Ghaemi (MP), ordförande 
Karl-Axel Boström (M), vice ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Berith Skiöld (FP) ersätter Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Peter Björkman (BÅP) 

Kjell Granander (BÅP), delvis 
Solweig Lundkvist (S) 
Helene Cranser (S) 

Anders Almroth, förvaltningschef 
Marie Lindeberg, ekonom 
Ulla Lindroth-Andersson, gatuchef 
Arne Andersson, tf gatuchef 
Lars Ahlander, trafikingenjör 
Annette Eliasson, teknisk handläggare 
Smma-Kajsa Israelsson, kostchef 
Linda Sjöborg, fastighetschef 
Anna Darpe, VA-Avfallschef 
Klas Klasson, byggchef 
Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Representanter från Ramböll 

Berith Skiöld (FP) 

Kl. 2012-10-03, Kommunhuset, Bålsta 

§§ 86-89 samt 91- 107 (§ 90,justerades l oktober 2012) 

········~··~················/~ Christian Ghaemi (MP) r-6" 
4-, __ ~ -~ ''-~· .................... ~ .......... . 

Berith Skiö d (FP) 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

Datum 

2012-10-01 

§ 86 Komplettera Kraftleden med lämpliga rondeller- presentation av rappmi, Ramböll 

§ 87 Delårsbokslut per 31 augusti 2012 

§ 88 Rapportering av synpunkter i samband med delårsbokslut per 31 augusti 2012 

§ 89 Plan för valfrihet och konkun·ens 2012-2014, miljö- och teknikförvaltningen 

§ 90 Förlängning av samarbetsavtal, kommunal energi- och klimatrådgivning 

§ 91 Gångväg på banvallen vid Stämsvik samt utryckningsväg från Ekotskrog till Stämsvik
Information 

§ 92 Hundrastgårdar, extern finansiering- återrapportering av medborgarförslag 

§ 93 Bostadsanpassningsbidrag-ärende nr 2012/027 (BAB för windows) 

§ 94 Bostadsanspassnings bidrag- ärende nr 2012/038 (BAB för windows) 

§ 95 Upphandling, kostavdelningen -frukt och grönt 

§ 96 Inköp, kostavdelningen - frukt och grönt 

§ 97 Förlängning av avtal med Menigo, kostavdelningen 

§ 98 Avrop från ramavtal, elenergi, fastighetsavdelningen 

§ 99 Upphandling, nybyggnad av förskola, fastighetsavdelningen 

§ l 00 Information om indexhöjning av avfallstaxan, avfallsavdelningen 

§ 101 Information om upphandling, Bålsta reningsverk, del3, VA-avdelningen 

§ l 02 Upphandling av kemikalier till V A-avdelningen 

§ l 03 Inrättande av e-tjänster för enklare bygglovhantering, motion 

§ l 04 Möjlighet att införa rankning av bygglov, konsekvensanalys, enligt uppdrag 

§ l 05 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 106 Uppdragslista 2012 

§ 107 Nominering Kommunala handikapprådet 

JUSTERARE 

;t IV l 
l EXPEDIERAD SIGNATUR ~ UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2012-10-01 

2012-10-03 

Håbo kommun 

Datum för 
anslags nedtagande 2012-10-25 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 86 MTN 2012/52 

Komplettera Kraftleden med lämpliga rondeller, presentation av 
rapport från Ramböll 

Sammanfattning 
Gatuavdelningen har av miljö- och tekniknämnden (2012-05-07, §51) fått 
ett uppdrag att fortsätta arbetet med att utreda hur man ska komplettera 
Kraftleden med lämpliga rondeller, minska hastigheten samt göra den mer 
stads lik. 

Gatuavdelningen uppdrog i våras till konsultföretaget Ramböll att 
genomföra en förstudie för hur man kan omvandla Kraftleden enligt 
uppdragets intentioner. Förstudien gäller sträckan från där Kalmarvägen 
övergår i Kraftleden till korsningen med Skörbyleden. Sträckan från 
Skörbyleden till Björnbrovägen har studerats i ett tidigare skede och 
presenterats för nämnden tidigare. 

Ramböll kommer att närvara vid nämndens sammanträde för att presentera 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut,§ 51,2012-05-07 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-12 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden anser uppdraget avslutat. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2012.2363 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 87 MTN 2011/83 

Delårsbokslut per 31 augusti 2012, miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
Redogörelse för miljö- och teknikförvaltningens samt V A- och 
avfallsavdelningens ekonomiska utfall för perioden l januari 2012- 31 
augusti 2012, avseende drift och investerings budget, nyckeltal samt mål och 
mål uppfyllelse. 

Driftresultat 2012 
Under periodenjanuari-augusti har flera sammanfallande och 
o budgeterade händelser gjort att prognosen för 2012 visat på ett underskott 
för nänmden. Händelserna består bland annat i obudgeterad hantering av 
vildsvinsproblematiken i Bålsta och trots en mild vinter är prognosen för 
snöröjning, halkbekärnpning, snötransport och sandupptagning att budgeten 
inte konuner att hållas. Framför allt är det sandupptagningen som dragit 
över budget. 

För att hantera det prognostiserade underskottet krävs ett antal större och 
mindre åtgärder som bland annat att förvaltningen konuneratt fördröja 
elrevision på 6 objekt, fördröjning av filterbyten på BCJF, genomföra 
trädfållningar i egen regi, inte köpa in flera vägskyltar, avsluta valsning 
(sopning) av hårdgjorda ytor, sänka standarden på snöröjningen och ta bort 
möjligheten att välja ekologisk mjölk. Till detta kommer att krävas en 
återhållsamhet och en sparsamhet under de sista månaderna i år för att 
verkligen lyckas hålla budget 2012. Samtliga dessa åtgärder har beaktas i 
detta delårsbokslut och prognosen är då att miljö- och tekniknämnden 
lyckas hålla budget för 2012. 

Till årets händelser hör att nybyggnationen av äldreboendet Solängen pågår 
och att nämnden håller på att projektera för en ny förskola i Skokloster, 
eftersom Junibacken bram1 ner i slutet av maj 2012. 

Prognosen för VA-avdelningen är att budgeten konuner hålla. 

Prognosen för avfallsavdelningen är ett underskott med 400 tkr, vilket 
konuner att balanseras mot fonden. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut aug 2012 Miljö- och tekniknämnden 
Delårsbokslut aug 2012 VA- avdelningen 
Delårsbokslut aug 2012 Avfallsavdelningen 
Tjänsteskrivelse, 2012-09-06 

forts .... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2012.2364 



f'll HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 87 MTN 2011/83 

forts .... 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut 
per 31 augusti 2012. 

2. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till 
besparingsåtgärder med undantag av julbelysning, julgranar och 
ekologisk mjölk. 

3. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen att hitta ytterligare 
besparingsåtgärder motsvarande l 00 000 kronor och redovisa det på 
nästa sanunanträde. 

4. Delårsbokslut per 31 augusti 2012 överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Marie Lindeberg, ekonomiavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2012.2364 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 88 MTN 2012/34 

Rapportering av synpunkter i samband med delårsbokslut per 
31 augusti 2012 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånama 
tas tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 201 O(§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, ideer och förslag och de åtgärder man genomfört, 
ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslutet och dels i 
samband med årsbokslutet. 

F ör att en mö j liggöra en rapportering som visar på totalt inkomna 
synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag 
från januari- augusti i samband med delårsbokslutet och från januari
december samtidigt med årsbokslutet/årsredovisningen. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på förändringar och 
beslut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för 
diskussioner inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Synpunktsrapport för del av år 2012, daterad 2012-09-12, bifogas ej, 
utskick med e-post 
Tjänsteskrivelse, 2012-09-06 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen- för kännedom (inklusive bilaga) 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2012.2365 
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KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 
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Tjänstemän 

Övriga 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Kl. 15.10-18.45 , Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Ghaemi (MP), ordförande 
Karl-Axel Boström (M), vice ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Berith Skiöld ~rsätter Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Peter Björkman (BÅP) 

Kjell Granander (BÅP), delvis 
Solweig Lundkvist (S) 
Helene eranser (S) 

Anders Almroth, tf förvaltningschef 
Marie Lindeberg, ekonom 
Ulla Lindroth-Andersson, gatuchef 
Arne Andersson, tf gatuchef 
Lars Åhlander, trafikingenjör 
Lottisc Lighto ~; le t, administt ati ~ e~ 
Annette Eliasson, teknisk handläggare 
Sunna-Kajsa Israelsson, kostchef 
Linda Sjöborg, fastighetschef 
Anna Darpe, VA-Avfallschef 
Klas Klasson, byggchef 
Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Representanter från Ramböll 

Berith Skiöld (fP) 
Kl. 2012-10-0 l, Kommunhuset, Bålsta 

§ 90 

Tid, paragraf och ärende 

_c)frtlel/1&: ttfz~-
susanne Nyström . 

IJJ4r~~--· ~~ '""''''"''"?...~: ........ -.... , .. , .............. _,, _____ ,,.,.................. - ·-·--·····--···-·-··-··-····· .. ····-.. 
Christian Ghaemi (MP 

Dt:dL~-J;r~~ . 
Berith Skiöld (F f} 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumför 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2012-10-01 

Datumför 
2012-10-01 anslags nedtagande 2012-10-22 

Håbo kommun 







HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 90 MTN 2010/92 

Samarbetsavtal, kommunal energi- och klimatrådgivning, 
förlängning 

Sammanfattning 
Håbo kommun erhåller stöd från Energimyndigheten på 280 000 kronor 
årligen för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning i enlighet 
med förordning (1997:1322). Sedan 2004 har Håbo kommun ingått i ett 
samarbete tillsammans med kommunerna i Stockholms län samt 
Kommunförbundet Stockholms län för att gemensamt bedriva den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen. 

Det nu gällande samarbetsavtal upphör från ochmed den l januari 2013. 
Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse rekommenderar de ingående 
kommunerna i samarbetet att teckna förlängning av samarbetsavtalet från 
och med den l januari 2013 till och med den 31 december 2014. 
Förlängningen innebär inga förändringar för de anslutna kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Rekommendation från kommunförbundet Stockholms läns styrelse, 
2012-06-15. 
Tidigare avtal, 2010-10-07 
Miljö- och tekniknämnden, § 104,2010-11-09 
Tjänsteskrivelse, 2012-09-11 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att förlänga samarbetsavtal avseende 
kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i 
Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet 
Stockholms län. 

2. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till ordförande i nämnden att 
underteckna ovanstående avtal. 

Beslutsexpediering 
Milj östrateg 
Kommunförbundet Stockholms Län, registrator@ksl.se (skickas l oktober 
via e-post) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/hiCZ-1 
Nr 2012.2367 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 91 MTN 2010/95 

Gångväg på banvallen vid stämsvik samt utryckningsväg från 
Ekolskrog till stämsvik - information 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen har enligt beslut i kommunfullmäktige fått i 
uppdrag att iordningställa den gamla banvallen mellan badplatsen i Krägga 
till en bit norr om Smedvägens slut samt att bygga en räddningsväg från 
trafikplats Ekotskrog med anslutning mot Stämsviksvägen. Enligt 
ovanstående beslut ska pengar till dessa investeringar tillskjutas då de inte 
fanns med i nämndens budget för investeringar 2012. 

Under sommaren fårdigställdes gångvägen. När det gäller räddningsvägen 
är det of6renligt med LOU att göra en direktupphandling av en 
ramavtalsentreprenör då beloppet är för högt. Förvaltningen har därför under 
våren, i samråd med räddningstjänsten, låtit projektera och ta fram en 
teknisk beskrivning som grund för upphandlingen. Underlaget har skickats 
till upphandlingsavdelningen men de har på grund av stor arbetsbelastning 
ännu inte hunnit starta upphandlingen. Byggstart kommer därför troligen 
inte att kunna bli i år. 

Förvaltningen bedömer också att de av kommunfullmäktige tillskjutna 
pengama inte kommer att räcka för byggnationen. Gångbanan har kostat ca 
400 tkr och de resterande ca 600 tkr är otillräckliga. En översiktlig kalkyl 
beräknar kostnaden till minst det dubbla. En omfördelning av medlen för 
2013 inom ram kommer att göras för att finansiera ovanstående. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige§ 116/2011, daterad 2011-11-07 
Kommunfullmäktige § l 0/2012, daterad 2012-02-27 
Tjänsteskrivelse, 2012-08-22 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner ovanstående redovisning. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING N; 2012.2368 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 92 MTN 2009/36 

Hundrastgårdar, extern finansiering - återrapportering av 
medborgarförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i beslut§ 71/2012 återremitterat ärendet om 
hundrastgårdar till miljö- och tekniknämnden för undersökning av extern 
finansiering av investering och drift av hundrastgårdar. 

Det finns ingen självklar kontaktperson bland de som skickat in 
medborgarförslag och bland intressenterna finns många skilda meningar om 
hur en hundrastgård ska utformas och vad man ska .ta göra där och inte. 

Förvaltningen kornmer att söka kontakt med ett antal personer under hösten 
för att höra om det finns intresse för att bilda någon typ av förening som i 
sin tur kan söka sponsorer eller liknande. 

Det finns en inbyggd sårbarhet i detta sätt att arbeta. Oftast finns det 
eldsjälar som driver på från böljan. Om de sedan lämnar projektet finns det 
risk för att det faller. Kommunen måste ha en plan för hur man ska agera i 
ett sådant fall. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen § 71/2012, daterad 2012-04-1 O 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-12 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkärmer återrapporteringen och 
överlänmar beslutet till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kornmunstyrelsen 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2369 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §93 MTN 2012/64 

Bostadsanpassningsbidrag-ärende nr 2012/027 (BAB för 
windows) 

Sammanfattning 
Enligt antagen delegationsordning för miljö- och tekniknänmden, 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. 

Ärendet 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från sökande, en man 
född -37 som bor i en tvåplansvilla tillsammans med sin hustru. Han är 
amputerad i bägge benen och sitter i rullstol. Sökande har i alla tider skött 
hemmets matlagning och han upplever att livskvaliteten har försämrats 
sedan han hamnade i rullstol. Nu kommer han inte fram med milstolen och 
når inte till olika saker i köket och måste hela tiden be om hjälp av hustrun. 
Han kan inte komma fram och sitta bra för att använda spisen och diskhon., 
har svårt att lyfta kastruller och stekpannor från skåpet till spisen, når inte 
kryddor, porslin och diverse övriga husgeråd samt skafferivaror. Sökande 
måste ha hjälp för att sköta sin personliga hygien efter toalettbesök. Det 
föreligger fallrisk framåt om han lutar sig fram för att komma åt. Ansökan 
avser köksanpassning, knäfritt under spisen, åtkomst till skåp med 
vardagsporslin och specerivaror samt spol- och torkfunktion till toaletten till 
en sammanlagd kostnad av cirka 161 800 kronor. 

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 länmas 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 bestänunelser 
kan stödjas med bidrag, dels intygets styrka. Intyget ska således styrka 
nödvändigheten av åtgärden. 

Förvaltningen föreslår att ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas 
dels för köksanpassning: 

knäfritt under spishäll och delen till vänster om spishällen genom 
borttagande av lådhurts som blir höj- och sänkbar med ny bänl(skiva 

vitt standardkakel monteras ca 20 cm nedanför befintligt kakel 

forts ... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2370 



~HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 93 MTN 2012164 

forts ... 

golvet under höj- och sänkbara delen kompletteras med liknande 
laminatgolv som befintligt golv i köket 

minibänkskåp på hjul med tre lådor, 

montering av V erti-lyft i ett 80 cm överskåp ovanför diskmaskinen 
till höger om spishällen med två stycken LED spotlights under 

demontering av befintliga gallerhyllor i kastrullskåpet och montering 
av korgar med fullutdrag 

dels f6r toalettanpassning: 

spol- och torkfunktion monteras på en duschstol (hjälpmedel) som 
rullas över toalettstolen. 

Den sammanlagda kostnaden beräknas bli cirka 161 800 kr inklusive 
moms. Förvaltningen anser att inskickade intyg till kommunen styrker 
nödvändigheten av dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2012-09-10 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag 
f6r åtgärder till en sammanlagd kostnad om 161 800 kr (inklusive 
moms). 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att 
skriva på bostadsanpassningsbeslutet 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 

fl(Ll 
Nr 2012.2370 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN §94 MTN 2012/64 

Bostadsanpassningsbidrag - ärende nr 2012/038 (BAB för 
windows) 

Sammanfattning 
Enligt antagen delegationsordning för miljö- 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. 

Arendet 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från sökande. 
Sökande är en kvinna född -69, nyinflyttad till Bålsta och bor nu 
tillsammans med sin mor i ett enplanshus. Hon bodde tidigare i Märsta och 
modem i Sigtnna. De har flyttat till Bålsta för att sökande ska få hjälp av sin 
mor och komma närmare sin bror som bor här. Det innebär att modem kan 
få avlastning av sin son. Sökande har problem med balans och 
dubbelseende. Hon går med stöd av rullatar inomhus och ibland utomhus 
samt använder el-scooter vid längre förflyttningar utomhus. Ansökan avser 
trösklar, dörröppningar för smala, handtag i badrum, golv i badrum, entren, 
elkontakt till permobil samt ett tak till en sammanlagd kostnad om ca 
167 000 kr. 

Enligt 6 §lagen (1992:1574) 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 ändarnålsenlig som bostad för den 
funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver 
vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. 
Enligt 9 § lämnas bidrag vid köp eller byte av bostad till kostnadskrävande 
åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välj a en bostad som kräver 
anpassning. 

Kommunen har att pröva dels om åtgärderna utifrån gällande bestänunelser 
kan stödjas med bidrag, dels intygets styrka. Intyget ska således styrka 
nödvändigheten av åtgärden. Förvaltningen föreslår att ansökan delvis 
beviljas om bostadsanpassningsbidrag gällande: 

tröskelutjämning till tvättstugan 

tröskelutjämning och dörrbreddning tilllilla badrunnnet 

dörrbreddning till köket och borttagande av befintligt skåp bredvid 
kylskåp 

plattformshiss till entren som har 5 trappsteg och en nivåskillnad på 
drygt 0,7 m, flytt av stolpe till entretak, avväxling av takstol, bygga 
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om staket/räcke som anpassas efter flytt av stolpen, laga trallgolv 
med liknande material som ligger där nu, situationsplan och 
bygganmälan. 

Den sammanlagda kostnaden beräknas bli ca 167 000 kr inklusive moms. 
Förvaltningen anser att inskickade intyg till kommunen styrker 
nödvändigheten av dessa åtgärder. Kommunen har ej kunnat anvisa en 
annan lämplig bostad i sannna område till ungefar sannna kostnad, sannna 
storlek, samma upplåtelseform, läge eller skick och därför anses särskilda 
skäl föreligga till valet av bostad. 

Förvaltningen föreslår att avslag ges för ojämnt golv i stora badrummet som 
innebär en totalrenovering, enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag § 6.5. 
Bidrag lämnas inte för åtgärder som bedöms som åtgärdande av 
byggnadstekniska brister. Med byggnadstekniska brister menas ursprungliga 
brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som f'ar till följd att 
byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande. Fallet 
till golvbrunnen är mycket stort och det anses som en byggnadsteknisk brist. 
Enligt BFS 2006:12 bör golvlutningen i duschdelen eller motsvarande vara 
högst l :50 för att minska risken för olycksfall. Fallet ska vara max 0,5 cm 
på l m men det är 5 cm på l m, enligt en byggnadsinspektör från 
byggavdelningen som mätt lutningen. Detta skulle sökande ha tänkt på 
innan köpet av bostaden. 

Sökande har själv åtgärdat tröskelutjärnningar till två sovrum, förråd, 
träningsrum och altandörrens in- och utsida, ramp till förråd för förvaring av 
el-scooter samt isolering och uppvärmning av förrådet. Eluttag för laddning 
av batteriet fanns redan i förrådet visade det sig. Sökande har fått upp- och 
nedfallbara stödhandtag till toalettstolen i lilla badrummet så stödhandtag 
behövs ej längre. De kommer själva renovera det stora badrummet och stå 
för kostnaden. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag 
för åtgärder till en sammanlagd kostnad om ca 167 000 kr (inklusive 
moms). 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att avslå bidrag för åtgärd av badrum 
med ovanstående motivering. 

3. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningschefen att skriva på 
bostadsanpassningsbeslutet 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
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Upphandling, kostavdelningen - frukt och grönt 

Sammanfattning 
Avtalet med Centrala Partihallen AB går ut 2012-09-30. En ny upphandling 
forbereds och är klar för armonsering vecka 40 år 2012. Det nya avtalet 
planeras att gälla i 4 år med en omsättning på ca 2,5 miljoner per år. 

Upphandlingen kommer att ha Årstalistan ( Årstahallens parti prisnoteringar) 
som är en vedertagen prislista inom grossistleden och den leverantör som 
lämnar högst rabatt på listan vinner upphandlingen. Det har visat sig att en 
betydande besparing kan göras med tillämpning av Årstalistan. För övrigt 
kommer ett öppet forfarande att tillämpas på upphandlingen. Upphandlingen 
med nytt avtal beräknas vara klart från och med 2013-01-01. 

Miljö- och teknikförvaltningen föreslår att den nya upphandlingen godkärms 
av nämnden och följande beslut delegeras till forvaltningschefen: 

l. Godkärmande av förfrågningsunderlag 

2. Tilldelningsbeslut 

3. Avtalsteckning 

Beslutsunderlag 
F örfrågningsnnderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-11 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkärmer ny upphandling och delegerar 
till förvaltningschef att ta beslut om 
- godkärmande av forfrågningsunderlag, 
- tilldelningsbeslut samt 
- tecknande av avtal med vald leverantör. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 
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Inköp, kostavdelningen, frukt och grönt 

Sammanfattning 
Beräknad årsvolym för inköp av frukt och grönt är cirka 2,5 miljoner kronor 
(208 000 kronor per månad). Ny upphandling pågår och annonseras 
preliminärt vecka 40. Det nya avtalet bör enligt tidplan vara klart 
2013-01-0 l. Kommunen saknar ett upphandlat avtal från och med 
2012-10-01. 

Motsvarande situation uppstod sommaren 2012, då ett tidigare upphandlat 
avtal användes som grund för en direktupphandling. Ett liknande förfarande 
behöver tillämpas för att garantera leveranserna av frukt och grönt tills det 
upphandlade avtalet träder i kraft. Kommunen har således överträtt 
lagstadgad beloppsgräns för direktupphandling. 

Beslutsunderlag 
Tidigare förlängning av avtal 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-11 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till kostavdelningen och 

upphandlingsavdelningen att förhandla fram ett tillfålligt avtal med 
nuvarande leverantör Centrala Partihallen AB. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 
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Förlängning av avtal med Menigo, kostavdelningen 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal med Menigo kan forlängas till och med 2013-06-30. 
Förlängning av avtalet är tidigare gjord till och med 2012-10-31 (med tanke 
på beslutsbeloppet). Vi behöver utnyttja hela f6rlängningsperioden 
(2013-06-30) innan den nya upphandlingen är klar. 

Underlag for den nya upphandlingen beräknas vara klar for utskick i januari 
2013 och tas då upp för beslut i nämnden i januari 2013. 

Beslutsunderlag 
Avtal med Menigo 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-12 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att fårlänga nuvarande avtal med 
Menigo Foodservice AB till och med 2013-06-30. 

2. Miljö- och teknilmänmden uppdrar till forvallningschef att skriva på 
avtalet med Menigo Foodservice AB. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 
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Avrop från ramavtal, elenergi, fastighetsavdelningen 

Sammanfattning 
Upphandlingavelenergi är utf6rd och rarnavtal finns med SKL Kommentus 
Inköpscentral (SKI). Vid avrop från detta rarnavtal genomf6rs en f6myad 
konkurrensutsättning utifrån Håbo kommuns krav och f6rutsättningar. Ett 
antal val finns då f6r leveransavtalets längd, typ av inköpsmodell och 
miljöprodnkt. 

Leveransavtalets längd är for hur lång period som ska omfattas. Kortast 
möjliga tid är 12 månader, längsta möjliga tid är ramavtalets återstående 
löptid. 

Det finns fem olika inköpsmodeller att välja på: 

Fastelpris- engångsprissättning. Prissättning av prognosliserad 
volym f6r hela leveransperioden görs vid ett tillfålle. 

Fastelpris-successiv uppbyggnad. Räknas fram som ett genomsnitt 
av noteringarna for ingående komponenter under 
prissättningsperioden. 

Rörligt elpris. Utgår från spotpriset på timbasis. 

Elprisportf6lj - engångsprissättning f6r kontrakt med fast effekt. 

Elprisportf6lj -successiv uppbyggnad av prissäkringspris f6r 
kontrakt med fast effekt. 

Miljöprodukt kan väljas f6r Bra miljöval eller Miljödeklarerad el. 

Bra miljöval är Svenska Naturskyddsf6reningens miljömärkning av 
el. Den innehåller kriterier med syfte att minska negativa 
miljökonsekvenser från elgenerering. El från sol, vind, befintlig· 
vattenkraft och biobränsle kan miljömärkas. 

Miljödeklarerad el produceras med f6myelsebara energikällor och 
har något lägre krav än Bra miljövaL El som uppfyller krav enligt 
något av nedanstående kriterier. 

o RECS - Revewable Energy Certificate System- är ett frivilligt 
certifikatsystem bland europeiska kraftf6retag. 

o SERO - produceras av vind- och småskalig vattenkraft från 
medlemmar i SERO 
forts ..... 
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forts ..... 

o EPD- miljövarudeklaration. Syftar till att erbjuda ett objektivt 
och jämförbart underlag om miljö prestanda. Alla signifikanta 
miljöaspekter på produkten eller tjänsten måste beskrivas. 

o Bilateralt avtal- ett avtal mellan två parter. Kan innehålla 
punkter där säljaren ska garantera elektricitetens ursprung och 
omfattningen av leverans av denna. 

Förvaltningens förslag är att avropa för en period av 12 månader med fast 
pris och bra miljövaL Perioden för leverans av el påbörjas den l januari 
2013 då tidigare avtallöpt ut. Men förvaltningen ser ett behov av att göra en 
utvärdering under 2013 för att utreda närmare vad som är bäst utifrån Håbo 
kommuns krav och förutsättningar. Därefter genomförs ett nytt avrop. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, 2012-09-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänrnden uppdrar till förvaltningen att avropa elenergi 
genom att genomföra konkurrensutsättning för en period av 12 månader 
till rörligt pris och bra miljövaL Förvaltningschef skriver under 
tilldelningsbeslut och avropsavtaL Resultatet av avropet informeras till 
nänrnden. 

2. Miljö- och tekniknänrnden uppdrar till förvaltningen att utvärdera 
upphandlingen under 2013 och återkomma med nytt förslag till nästa 
period för avrop av elenergi. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef, Miljö- och teknik 
Fastighetsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 
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Upphandling, nybyggnad av förskola, fastighetsavdelningen 

Sammanfattning 
En ny förskola behöver byggas i Skokloster efter att Junibackens förskola 
brann ner till grunden den 24 maj 2012. 

Junibacken har bestått av tre byggnadsdelar- en ursprungsbyggnad från 
1992 som är tillbyggd runt 2000, en byggnad för undercentral och en inhyrd 
paviljong för en förskoleavdelning. Den byggnadsdel som är nedbrunnen är 
ursprungsbyggnaden som inklusive tillbyggnad var på totalt 718 
kvadratmeter. Undercentralen och den inhyrda paviljongen klarade sig men 
blev påverkade av rök och hetta från branden. Den inhyrda paviljongen är 
uppsagd och är återtagen av uthyraren. 

I byggnaden som brann ner fanns verksamhet för fem avdelningar, 
personalutrymmen och ett mottagningskök Junibackens förskola består av 
totalt sex avdelningar med baru mellan ett till fem år. Under tiden för 
återuppbyggnaden kommer verksamheten att imymmas i paviljonger som 
står på den intilliggande skolgården. 

Nybyggnation 
Nybyggnationens syfte är att bygga upp en ny förskola som även inrymmer 
personalutrymmen och ett tillagningskök Utformningen görs utifrån 
verksamhetens behov och att byggnaden ska ha låga framtida driftkostnader. 
För att få låga driftkostnader krävs höga krav på hur mycket energi 
byggnaden behöver. 

Två alternativ finns för uppbyggnad av förskolan. 

l. Ett alternativ är att bygga upp sex avdelningar som då motsvarar de 
avdelningarna som tidigare har varit på Junibacken. 

2. Ett annat alternativ är att bygga upp åtta avdelningar som kan 
inrymma all förskoleverksamhet i Skokloster. Idag finns förutom 
Junibackens förskola även en inhyrd paviljong som kallas för 
skogsbackens förskola. 

Det finns flera fördelar med alternativ 2. Den huvudsakliga anledningen är 
att den inhyrda paviljongen för Skogsbacken kan avvecklas. Det medför 
lägre driftkostnader för såväl byggnad som verksamhet. Men alternativet 
kräver även en större investeringskostnad. Utöver en större byggnad 
behöver även förskolegården utökas. 

Forts ... 
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Nybyggnationen finansieras i huvudsak genom kommunens försäkring. 

I försäkringsbolagets kalkyl för en återuppbyggnad görs åldersavdrag och 
kostnad tillkommer för självrisk med 5 pbb. På den byggnad som avses 
byggas upp ställs högre krav och kommer även att vara större till ytan än 
vad försäkringsbolaget kalkylerar. Därav kommer extra investeringsmedel 
att behövas för att täcka den totala kostnaden för byggnationen. 

Ekonomisk kalkyl för 
Nybyggnation förskola 
Energibesparande åtgärder 
Konstnärlig utsmyckning l% 
Ersättning från försäkring 
Självrisk 
Preliminär kostnad 

6avd. 
25 000 tkr 

5 600 tkr 
300 tkr 

-19 000 tkr 
220 tkr 

12 120 tkr 

8avd. 
30 000 tkr 

6 700 tkr 
360 tkr 

-19 000 tkr 
220 tkr 

18 280 tkr 

Behovet av extra investeringsmedel kommer att gå till kommunfullmäktige 
för beslut. 

Tidplan 
F ör att hålla nere projektets kostnader är det av stor vikt att tiden används 
effektivt för projektet. Om beslut av tilldelningsbesked tas i oktober 2012 
fiuns möjlighet att ha kalkyl och riktpris klart i maj 2013. Då riktpriset är 
överenskommet kan beslut tas om entreprenadkontrakt för genomförandet 
av byggnationen. 

KS beslut om 
inriktning 

2månader 

Upphandling 

KS beslut om 
riktpris 

Del l -7 månader 

Kalkyl och 
riktpris 

Del 2 -12 månader 

Nämnd beslut om 
upphandling 

Nämnd beslut om 
tilldelningsbesked 

Nämnd beslut om 
entreprenadkontrakt 
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Forts ... 

Om överenskommelse inte kan nås om riktpriset har Håbo kommun 
möjlighet att avbryta upphandlingen. I det fallet skrivs inget 
entreprenadkontrakt med upphandlad entreprenör. Då görs en ny 
upphandling får byggnationen till fast pris utifrån de framtagna 
handlingarna. 

Upphandling 
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden den4 juni 2012 togs 
förfrågningsunderlag fram och upphandling påbö1jades av entreprenör för 
en återuppbyggnad. 

Entreprenaden upphandlas som en totalentreprenad och genomfårs i en 
partneringmodell i vilken beställaren och entreprenören gemensamt löser 
uppgifterna i ett öppet samarbete. Det medför att beställaren har större chans 
att påverka under projektets gång och därmed får en bättre, för 
verksamheten, anpassad byggnad. 

Utvärdering har gjorts utifrån det ekonomiskt mest fårdelaktiga anbudet 
utifrån tre kriterier: erfarenhet, projektekonomi och organisation. 
Utvärdering sker utifrån de uppgifter som har angetts i anbudet. 
Utvärderingen är sekretessbelagd och kommer att presenteras muntligt på 
nämnden. 

Förslaget till beslut om tilldelningsbesked innebär att upphandlingskontrakt 
kan skrivas med vald entreprenör. I och med detta kan projekteringen 
påbörjas och planerad tidplan håller. Kostnad för projekteringsskedet (Del 
l) regleras mot driftprojekt "7377 Brandskada Junibackens förskola". 
Driftprojektet kommer att regleras mot ersättning från försäkringen och är 
inte beroende av att investeringsbudget finns tillgänglig. 

Kommunfullmäktige anslår investeringsmedel till 2014 får byggnationen i 
budgetprocessen som pågår under 2013. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-13 
- Anbudsutvärdering daterad 2012-1 0-02 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att anta anbud från anbudsgivaren nr 
2 enligt bifogade anbudsutvärdering. 

2. Miljö- och tekniknänmden uppdrar till ordfårande att underteckna 
tilldelningsbeslut enligt genomförd utvärdering samt avsluta 
upphandlingsprocessen. 
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Kvalitetskriterium 
Partneringorganisation 
Redovisning av proj.ekonomi 
Erfarenhet 

poäng - erhållen poäng 

poäng - erhållen poäng l max poäng 

Partnerinqorganisation 

240 

Nybyggnation förskola partneringentreprenad 
Dnr UH-11-47 

vikt Anbud 1 Anbud 2 
30 
15 
15 

120 
60 
60 

o 
0,000 

o 

90 
60 
30 

60 
0,250 

Båda anbudsgivarna har en överskådlig helhetsmodell och förmåga att skapa förtroende. 
Anbudsgivare 1 får högre poäng då organisationen som presenterats har arbetat tillsammans 
under längre tid i gemensamt projekt. 

Redovisning av projektekonomi 
Båda anbudsgivarna har en öppen och projektrelaterad modell för redovisning. 

Erfarenhet 
Båda anbudsgivarna har erfarenhet av byggnation av förskola. Anbudsgivare 1 får en högre 
poäng då de har större erfarenhet genom flera förskolebyggnader. 

Linda Sjöborg 
2012-10-02 

Anbud 2 
4 

Katariina Virkkunen 
2012-10-02 
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Information om indexhöjning av avfallstaxan 

Sammanfattning 
Avfallstaxan i Håbo kommun antogs av kommunfullmäktige,§ 74, 
2008-06-16 och justerades med index och gäller från och med 2009-01-0 l. 
Enligt Avfallstaxan ska den indexregleras varje l :a januari efter indextal för 
september föregående år. Avfallstaxan har inte justerats med index sedan 
2009 då intäkterna har täckt utgifterna. I samband med ny 
insamlingsentreprenad och ökade entreprenadkostnader kommer vi nu att 
höja avfallstaxan med index på 5,3% från och med den l januari 2013. 

Beslutsunderlag 
Avfallstaxa för Håbo kommun antagen i kommunfullmäktige,§ 74, 
2008-06-16 
Tjänsteskrivelse, 2012-09-13 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 101 MTN 2012/67 

Information om upphandling, Bålsta reningsverk, del 3 

Sammanfattning 
V A-avdelningen annonserar nu sista upphandlingen gällande om- och 
nybyggnation på reningsverket i Bålsta. Kontraktssumman beräknas till 
cirka 6,5 miljoner kronor och entreprenaden är en utförandeentreprenad med 
fast pris utan indexreglering. Upphandlingen är den sista delen av tre 
avseende om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk. 

A vialsteckning beräknas till i mitten av oktober och kontraktsarbetena är 
beräknade att påbörjas 2012-11 och enligt överenskommelse med 
beställaren och byggentreprenören. Kontraktsarbetena ska vara fårdigställda 
och tillgängliga för slutbesiktning senast 2013-05-02. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-09-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden godkärmer redovisningen. 
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rr'1l HÅBO 
_,KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 102 MTN 2012/67 

Upphandling av kemikalier till VA-avdelningen 

Sammanfattning 
En samordnad upphandling planeras tillsammans med Tierps kommun av 
reningsverkskemikalier. Årskostnaden beräknas uppgå till cirka 800 tkr/år 
fdr Håbos del och ett avtal planeras att gälla i fyra år. I dag saknar Håbo 
kommun ett gällande avtal. 

Upphandling genomfdrs som en Öppen upphandling och avtal kommer att 
tecknas med en leverantör. 

Miljö- och teknikfdrvaltningen fdreslår att den nya upphandlingen godkänns 
av nämnden och fdljande beslut delegeras till fdrvaltningschefen: 

l. Fullmakt till Tierps kommun 

2. Godkännande av fdrfrågningsunderlag 

3. Tilldelningsbeslut 

4. Avtalsteckning 

Beslutsunderlag 
Fullmakt till Tierps kommun 

- Utkast fdrfrågningsunderlag med bilagor 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden godkänner upphandlingen. 

2. Miljö- och tekniknämnden delegerar till fdrvaltningschefen att 
besluta om: 
- Fullmakt till Tierps kommun 
- Godkännande av fdrfrågningsunderlag 
- Tilldelningsbeslut 
- Avtalsteckning 

Beslutsexpediering 
V A och avfallsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 103 MTN 2012/40 

Inrättande av e-tjänster för enklare bygglovhantering, motion 

Sammanfattning 
2012-02-15 inkom en motion om inrättande av E-tjänster för enklare 
bygglovhantering. I motionen föreslås att bygglov över disk samt bygglov 
som E-tjänst ska införas i Håbo kommUJ1 Motionen har enligt beslut frän 
kommunfullmäktige, § 23, den 27 februari 2012, överlänmats till miljö- och 
tekniknänmden samt kommunstyrelsen för beredning. 

Byggavdelningens synpunkt 
Den nya plan- och bygglagen (PBL) som började gälla från 2011-05-02 
reglerar i detalj under vilka forntsättningar bygglov ska ges och hur bygglov 
ska handläggas. Byggavdelningens rutiner för handläggning av bygglov är 
under ständig utveckling med syftet att öka tydligheten gentemot sökanden, 
förenkla ansökningsförfarandet, korta handläggningstiden och ge alla 
medborgare lika behandling inför lagen. 

Några exempel på detta är: 

l. Det nya kravet på att meddela sökanden när ansökan kommit in med 
angivande av diarienummer, 

2. att meddela sökanden när ansökan bedöms vara komplett och sen 
göra allt för att inte den totala handläggningstiden uppgår till mer än 
max l O veckor. 

Arbetet med utveckling av en e-tjänst för bygglovansökan pågår men har 
dragit ut på tiden där vi sedan någon månad väntar på att leverantören av de 
interna kopplingama mot vårt nya ärendehanteringssystem inte är färdiga 
ärmu. Modellen för systemet är det som redan idag finns hos flera 
kommuner under hemsidan www.mittbygge.se 

Håbo kommun är medlem av nätverket Bygglovalliansen i Stockholms län 
som utarbetat formulär, vissa rutiner och mallar för att passa den nya 
lagstiftningen och underlätta en modemisering av handläggningen. 
Samtidigt görs inom alliansens medlemskommuner kontinuerliga mätningar 
av nytta och kundnöjdhet i de deltagande kommunerna. 

V ad det gäller "bygglov över disk" eller "muntliga bygglov" som funnits i 
anslutning till den tidigare Plan- och bygglagen (men upphört efter att den 
nya PBL införts) har det visat sig bli problem med dokumentation och 
rättstatus vid sådana enkla beslut. I Håbo kommun är det inte aktuellt att 
införa det systemet vilket numera heller inte har något stöd i lagen. 

Forts .... 
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rrll HÅBO 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 103 

Forts .... 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 

MTN 2012/40 

Beslut från kommunfullmäktige, § 23, 2012-02-27 
Tjänsteskrivelse, 2012-09-06 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner ovanstående som svar på 
motionen. 

2. Miljö- och tekniknämnden överlämnar svaret till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Byggavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 104 MTN 2012/56 

Möjlighet att införa rankning av bygg lov, konsekvensanalys 
enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikforvaltningen har enligt beslut miljö- och tekniknämnden, 
§ 10, 2012-01-23, fått i uppdrag att redovisa konsekvenserna av att infora 
rankning av bygglovsärenden. 

Bygglovsavdelningens konsekvensanalys 
Att gradera bygglovssökande och bygglovsärenden strider i princip mot 
medborgarnas grundläggande demokratiska rättigheter och i kombination 
med krav på ett transparent system är det svårt att motivera ett 
graderingssystem. Förvaltningen anser det mest rationellt att hantera alla 
ärenden i ett kösystem efter den tidsordning de kommer in. 

Det kommer att uppstå särskilda fall som byggavdelningen måste ha 
beredskap att kunna hantera med fortur såsom nedbrunnen skola som snabbt 
måste byggas upp igen eller en familj som blivit hemlös efter en brand med 
mer. I övrigt måste byggavdelningen vara öppen, serviceinriktad och 
tillgänglig for alla sökande som snabbt ska kunna få svar på byggfrågor i 
tidiga skeden. 

Med anledning av ovanstående fåreslår forvaltningen att rankning av 
bygglovsärenden inte ska göras. 

Beslutsunderlag 
MTN § 10, daterad 2012-01-23 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-06 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
anser att ärendet kan avslutas. 

Beslutsexpediering 
Byggavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 105 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2012/4 

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

Fastighetsavdelningen, bostadsanpassning, 9 augusti- 13 september 2012 
Beviljade, 13 st 
Antal delvis bifall, l st 

Avfallsavdelningen, 13juni- 24 augusti 2012 
Delat kärl, 2 st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning, bostadsan passning, 2012-09-13 
Delegationsförteckning, utdrag, 2012-09-18 
Tjänsteskrivelse, 2012-09-17 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknänmden godkänner redovisning av de 

delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den l oktober 2012. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 106 

Uppdragslista 2012 

Sammanfattning 

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. 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista, daterad 2012-09-10 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-10 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden godkänner redovisning av uppdfagslista, 
daterad 2012-09-10. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 107 MTN 2011/22 

Nominering till Kommunala handikapprådet 

Sammanfattning 
I februari 2011 nominerades Sven Rosendahl till ersättare i Kommunala 
handikapprådet får mandatperioden 2011-2014. 

Det har visat sig att Sven Rosendahl har svårt att delta den tiden som 
Kommunala handikapprådet (kvällstid) har sammanträden därfår avsäger 
han sig uppdraget. 

Karl-Axel Boström föreslås som ersättare i Konununala handikapprådet 
istället för Sven RosendahL 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att nominera Karl-Axel Boström till 
ersättare i Kommunala handikapprådet för resterande del av 
mandatperioden 2011-2014. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunala handikapprådet 
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Avsägelse 

Härmed avsäger jag mig uppdraget som representant för Miljö- och tekniknämnden i 
Kommunala Handikapprådet i Håbo kommun. 

Bålsta den 1 oktober 2012 Ankom Håbo kommun 
Miljö-- och tekniknämnden 

2012 -10- o 1 
0"""""Jt/1/Z/ 11k1o~ /J-) f4/; 

~ foJ--i )z__ 
Sven Rosendahl 
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