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KOMMUN 
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Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datnm för 
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Förvaringsplats 
för protokollet 
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SAMMANTRÄDESPROTÖKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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2012-12-10 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 127 

§ 128 

§ 129 

§ 130 

§ 131 

§ 132 

§133 

§ 134 

§ 135 

§ 136 

§ 137 

§ 138 

§ 139 

§ 140 

§ 141 

§ 142 

§ 143 

§ 144 

§ 145 

§ 146 

Redovisning av delegeringsärenden 

Miljöavdelningens behovsutredning/tillsynsplan för 2013 

Månadsuppföljning oktober 2012 

Uppföljning av intern kontroll år 2013 

Plan för intern kontroll år 2012 

Bostadsanpassningsbidrag Dnr 2012/117, omedelbar justering 

Avfallsföreskrifter för Håbo kolll111un, revidering 

Matavfallsinsamling i utvalda testområden 

Livsmedelsupphandling år 2013 

Upphandling av LSS-boende, Sjövägen l, tilldelningsbeslut, omedelbar justering 

Information - upphandling elenergi 

Konvertering och utbyte av oljepannor 

Styr- och regler, energieffektivisering 

Upphandling, ramavtal för beläggningsarbeten 

Framtagande av vattenplan för Håbo kolll111un (Blåstrukturplan/vattenstrategi) 

Utredning av förutsättning för vattenpark i Gröna Dalen, åteiTapportering 

Biogassamarbete-Nya Biogas Öst, nytt avtal 

Revidering av antagen delegeringsordning för miljö- och tekniknämnden 

Uppdragslista 2012 

Information från förvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 127 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/4 

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

Bostadsanpassning, 2012-10-19--11-21 
Beviljade 17 st 
Delvis bifall l st 

Upphandlingsärenden år.2012 
Gatuavdelningen l st 
Fastighetsavdelningen l st 
V A-avdelningen 6 st 

Hyresavtal fastighetsavdelningen år 2012 
Inhyrda avtal 6 st 
Uthyrda avtal 2 st 

övriga delegeringsbeslut år 201212011 som inte tidigare anmälts 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 14 st 
Fastställande av lägenhetsnununer l st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning - bostadsanpassning 2012-11-21 
Delegeringsärenden upphandling gatuavdelningen, 2012-11-22 
Delegeringsärenden upphandling fastighetsavdelningen, 2012-11-22 
Delegeringsärenden upphandling VA-avdelningen, 2012-11-20 
Sammanställning av delegeringsbeslut, 2012-11-22 
Hyresavtal från fastighetsavdelningen 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSSESTYRKNING Nr2012.3144 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 128 MTN 20121115 

Miljöavdelningens behovsutredning/tillsynsplan för 2013 

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 kornmun är det Miljö- och tekniknämnden 
som beslutar om resurserna för tillsynen och det är därav den nämnd som 
ansvarar för fastställande av den årliga behovsutredningen och 
tillsynsplanen för miljöbalkens samt livsmedelslagstiftningens område. 

Beslutsunderlag 
Behovsutredning, reviderad 
Tillsynsplan för 2013, reviderad 
Tjänsteskrivelse 2012-11-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna behovsutredningen och 
tillsynsplanen för miljöavdelningens operativa tillsynsarbete under 2013 
enligt bilagor. 

Beslutsexpediering 
Miljöavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3143 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2011/83 

Månadsuppföljning per 31 oktober 2012 

Sammanfattning 
Under 2012 har flera sammanfallande och o budgeterade händelser inträffat 
som gjort att prognosen för 2012 visar på ett underskott för nämnden. 
Händelserna består bland a1111at i o budgeterad hantering av vildsvins
problematiken i Bålsta och extra gallring av kommunens skogsområden. 
Trots en mild vinter är prognosen för snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och sandupptagning att budgeten för snöröjningen inte kommer 
att hållas. Framför allt är det sandupptagningen som dragit över budget. 
Utöver detta har gatubelysningsnätet drabbats av ett antal kabelfel som till 
största delen beror på att nätet nu nått en ålder där sådana fel börjar uppstå. 

Under arbetet med delårsbokslutet uppmärksammades att fakturering av 
energi för kommunhuset ej genomförts, sedan 2004. Kontakt togs därför 
med Kraft & Kultur som skickade faktura för perioden l juli 2004 -
31 augusti 2012 och uppgick till3 781 tkr. Förhandling pågår med Kraft & 
Kultur och Eon. De1111a kostnad är o budgeterad. 

För att hantera det prognostiserade underskottet som uppstått har 
förvaltningen tagit fram ett antal större och mindre åtgärder. Vissa av 
besparingsåtgärderna har miljö- och tekniknämnden valt att ta bort från 
besparingsförslagen vilket leder till att förvaltningen även fortsättningsvis 
ska ha jul belysning, julgranar, ekologisk mjölk, snöröjning, underhåll och 
belysning av konstgräsplan. Snöröjning och balkbekämpning i Håbo 
kommun kommer även upprätthållas enligt normal standard för Håbo. Detta 
leder till att nämnden prognosliserar ett totalt underskott för 2012 på 6 mkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning okt 2012 Miljö- och tekniknämnden 
Månadsuppföljning okt 2012 VA- avdelningen 
Månadsuppföljning okt 2012 Avfallsavdelningen 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av 
månadsuppföljning per 31 oktober 2012. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Förvaltningsekonomen 

/tRE~~~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3149 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 130 

Uppföljning av intern kontroll år 2012 

Sammanfattning 

MTN 2012/62 

Miljö- och tekniknämnden fattade beslut 2012-06-04, § 69, att anta en plan 
för intern kontroll2012. 

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 tjänstemän. 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. 

Beslutsunderlag 
- Intern kontrollplan för miljö- och tekniknämnden 2012 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 
för år 2012. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr2012.3154 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 131 

Plan för intern kontroll år 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 

MTN 2012/110 

En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitama 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 fortroendet 
för fortroendevalda och tjänstemän. 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 medborgamas 
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 inringats och värderats. 
I planen lägger nämnden fast hur och med vilken inriktning 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 nämnden. 

Kontrollmoment kan vara stickprov, enkäter, intervjuer eller 
totalundersökningar. Den interna kontrollen ska ge rimlig grad av säkerhet, 
l 00 procent kontroll är ett orealistiskt krav. 

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

En kommungemensam grupp har arbetat fram ett arbetssätt for den interna 
kontrollen i Håbo kommun med anvisningar for risk- och 
väsentlighetsanalys och hur sannolikhet 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 for intern kontroll2012. 

Beslutsunderlag 
- Plan for intern kontroll år 2013, daterad 2012-11-20 

Forts ... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3156 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 131 MTN 2012/110 

Forts .... 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner planen för den interna kontrollen 
för miljö- och tekniknämnden år 2013. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3156 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 132 MTN 2012/64 

Bostadsanpassningsbidrag Dnr 2012/117 (BAB för windows) 

Sammanfattning 
Enligt antagen delegationsordningen för miljö- och tekniknämnden, daterad 
2012-06-04 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. 
Sökande är en man född -71 som bor ensam i ett enplanshus. Släktingar har 
sommarstuga i närliggande fastighet. Sökandes funktionsnedsättning 
innebär att han till följd av sjukdom har nedsatt gångförmåga och styrka. 
Han har smärtor i händerna och har svårt att använda dem. Han går inomhus 
med stöd av rullater och för längre förflyttningar använder han rullstol. 
Synen är nedsatt på båda ögonen. 

Ansökan avser anpassning enligt följande: 

Renovering av badrum 

Badkaret tas bort. 
Bila bort hela golvet- dels betong under badkaret, dels klinkergolvet 
och materialet under ca l O cm ned till betong bjälklag. 
Gjuta nytt golv, flytta golvbrunnen 40/40 i hörnet bredvid tvättstället. 
Dörrbreddning från 60 till 70 cm. 
Ny våtrumsmatta på två väggar och plastmatta på hela golvet, en vägg 
f'ar ny gipsskiva som målas vit, väggen runt dörren rörs ej. 

- Ny duschblandare. 
Stödhandtag i duschhörnan samt duschdraperistång. 

Övrigt 

Plattformslift för rak trappa RA 2000 - begagnad som återanvänds. 
Liften stannar i kant med vilplan. 
Orobyggnation av befintlig trappa. 
Plattläggning ca l ,5 m. 
Upphöjning av golv till pannrum/hall mellan kök tvättstuga och 
sidoentre. Nivåskillnaden är 12 cm till köket och 5 cm till tvättstuga och 
entredörren. Ett trägolv reglas upp med viiplan och en lutande del 
mellan viiplanen med avåkningsskydd, plastmatta läggs ovanpå. 
Kil till tröskeln på insidan av tvättstugan och till köket. 

Forts ..... 

izAAREI# l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3157 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 132 

Forts ..... 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/64 

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 200 000 kr inklusive moms, 
då förvaltningen anser att inskickade intyg till kommunen styrker 
nödvändigheten av dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 201-11-23 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för 
åtgärder till en sammanlagd kostnad om max 200 000 kr inklusive 
moms. 

2. Miljö- och tekniknänmden uppdrar till förvaltningschefen att skriva på 
bostadsanpassningsbeslutet 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

~EAAREIP l 
EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3157 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/113 

Avfallsföreskrifter för Håbo kommun, revidering 

Sammanfattning 
Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter trädde i kraft den 26 februari 
2007. 

Nytt avtal gällande kommunens avfallshämtning, införande av obligatorisk 
utsortering av matavfall och andra förändringar inom avfallsområdet medför 
behov av revideringar. Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya 
avfallsföreskrifter som föreslås sändas ut för samråd. Kommunens 
avfallsföreskrifter är en del av kommunens renhållningsordning, som även 
består av en avfallsplan. Avfallsföreskrifter och avfallsplan behöver inte 
fastställas vid samma tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-20. 
Förslag till avfallsföreskrifter daterade 2012-11-15. 
Nu gällande föreskrifter om avfallshantering för Håbo kommun, 
Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 § 9. 

Ärendet 
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska 
iunehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen 
och en avfallsplan. 

När ett förslag till renhållningsordning upprättas ska kommunen i skälig 
omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha 
ett väsentlig1 intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning antas 
ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor. Renhållnings
ordningen ska fastställas av kommunfullmäktige innan den kan träda i kraft. 
Avfallsföreskrifter och avfallsplan behöver inte fastställas vid samma 
tillfåll e. 

Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter är från 26 februari 2007. De är av 
flera skäl i behov av en revidering. Delvis på grund av ny lagstiftning och 
andra förändringar inom avfallsområdet, till exempel skärpta 
arbetsmiljökrav men även med anledning av de upphandlingar gällande 
insamling av avfall, som genomfördes i början av 2012. Ny entreprenad 
gällande avfallshämtning i Håbo kommun, kärl- och säckavfall med mer, 
entreprenad l samt entreprenad avfallshämtning, slam och fettavfall 
entreprenad 2 trädde, i kraft 15 oktober 2012. I förutsättningarna för dessa 
entreprenader har en rad förändringar av avfallsinsamlingen lagts fast och 
dessa förändringar innebär att avfallsföreskrifterna måste ändras i1man de 
fullt ut kan gälla. Avfallsavdelningen har därför tagit fram förslag till nya 
avfallsföreskrifter för Håbo kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.3159 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 133 MTN 2012/113 

Forts ... 

Följande förändringar lyfts fram: 

Sortering av avfall 

I föreskrifterna föreslås obligatorisk utsortering av matavfalL Detta var även 
en förutsättning i genomförd upphandling för avfallshämtning av kärl och 
säckavfalL Utsorteringen av matavfall föreslås införas områdesvis och efter 
särskilt beslut av Miljö- och tekniknämnden. Utsorteringen kan ske antingen 
via anslutning till kommunens insamlingssystem av matavfall, i egen 
kompost eller via avfallskvarn. 

Hur sorteringen ska gå till för samtliga avfallstyper tydliggörs i 
avfallsföreskriften och dess bilagor. 

Av.fallsutrymmen, emballering mm 

Tydligare beskrivningar om vem som har ansvar för vad. Regler gällande 
arbetsmiljö har lyfts in i föreskrifterna. 

Kommunen tillhandahåller påsar och påshållare for insamling av matavfalL 

Hämtningsområden 

Kommunen är i dagsläget indelat i två hämtningsområden, område A 
innefattar tätort och område B innefattar landsbygd. Dessa föreslås ändras 
till ett hämtningsområde. 

Hämtningsintervall 

Insamling av restavfall och matavfall från en- och tvåbostadshus sker med 
så kallade tvåfackssopbilar. Det innebär att restavfallet och matavfallet som 
grundprincip hämtas vid ett och samma tillfulle, men separeras i de två olika 
facken. Mellan vecka 26 och vecka 36 hämtas matavfallet varje vecka. 

Insamling av restavfall och matavfall i flerbostadshus och for verksamheter 
sker efter behov, men minst varannan vecka. 

För fritidshus gäller samma forutsättningar som for en- och tvåbostadshus 
men endast under perioden mitten av april till mitten av oktober. 

Inom tätorterna är det i dagsläget möjligt till hämtning av restavfall en gång 
per vecka. Denna möjlighet tas i det nya förslaget bort i och med beslut om 
separat insamling av matavfalL Bakgrunden till detta är ekonomiska och 
miljömässiga skäl. 
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Undantag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 20121113 

Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska skäl eller andra skäl inte kan 
införa sortering av matavfall i separata behållare, kan ansöka om undantag 
för krav på utsortering av matavfalL Undantagen gäller för en period om 
längst två år. 

Undantag gällande kompostering av matavfall, installation av avfallskvarn 
samt uppehåll i hämtning, föreslås hanteras av Miljö- och tekniknämnden, 
istället för som tidigare av Tillståndsnämnden. Dessa ärenden är av mycket 
administrativ karaktär och lämpar sig därför bättre att hanteras av Miljö- och 
tekniknämn den. 

Bilagor 

Bilaga l: Definitioner och ordförklaringar av de begrepp och uttryck som 
används i avfallsföreskrifterna. 

Bilaga 2: Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall. Bilagan 
innehåller en specificering av hur, när, var och av vem olika typer av avfall 
hämtas eller länmas. Det gäller till exempel insamling av grovavfall, elavfall 
och trädgårdsavfalL 

Bilaga 3 Behållartyper. Bilagan specificerar vilken typ av behåilartyper som 
kan användas och av vem för kommunens insamling av hushållsavfall. I 
denna bilaga specificeras även ägarförhållandena för olika behållartyper. 

Viss ändrad lagstiftning, bl.a. en ny avfallsförordning, påverkar 
föreskrifterna. Dessutom har en allmän översyn medfört ändringar, till viss 
del beroende på den utveckling som hela tiden sker inom avfallsområdet 

Revideringen innebär att föreskrifterna delvis är helt omskrivna. Det går 
därför inte att redovisa vilka paragrafer som har ändrats. Den som vill veta 
exakt vilka ändringar som föreslås måste titta i de nuvarande föreskrifterna 
ochjämföra dem med det nya förslaget. 

Upplands-Bro kommun, Miljöavdelningen, Kundtjänst för V A & avfall 
samt konsult inom avfallsområdet och miljöjurist har deltagit i 
projektarbetet med att ta fram förslaget till nya föreskrifter. 

Förvaltningen föreslår att förslaget till föreskrifter sänds ut för samråd till 
berörda och att detta annonseras i lokalpressen samt på kommunens 
webbplats. 
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Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/113 

l. Miljö- och tekniknämnden ger Miljö- och teknikförvaltningen 
uppdrag att samråda om förslaget till avfallsföreskrifter med 
tillhörande bilagor för Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 

JUSTERARE ~ 

ft l~ 
EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3159 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 134 MTN 2011/85 

Matavfallsinsamling i utvalda testområden 

Sammanfattning 
Nytt avtal gällande kommunens avfallshämtning med bland annat införande 
av obligatorisk utsortering av matavfall, trädde i kraft 15 oktober 2012. 
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska 
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen 
och en avfallsplan. Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya 
avfallsföreskrifter som avses sändas ut på samråd inför antagande. 

Föreskrifterna, taxorna och avfallsplanen ska antas innan kommunen kan 
påbörja införandet av den obligatoriska insamlingen av matavfallet I väntan 
på att detta finns det verksamheter och områden som är mer eller mindre 
förberedda för matavfallsinsamling. 

De verksamheter som är förbereda har redan idag pågående utsortering av 
matavfall eller är utrustade så att man kan påbörja hämtning. Kommunens 
entreprenör har tillgång till bilar som är lämpade för hämtning av matavfalL 
Avfallsavdelningen avser att använda dessa befintliga kunder för att testköra 
och utveckla insamlingen innan den obligatoriska insamlingen börjar gälla 
för hela kommunen. 

Detta skulle innebära att, för de som vill ha sitt matavfall insamlat, blir 
insamlingskostnaden detsamma som dagens hämtkostnad, det vill säga det 
befintliga abonnemanget för avfallshämtning. Om det finns behov av utökat 
kärl under denna testperiod och område, får de bekosta den extra utgiften 
själva. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
påbörja matavfallsinsamlingen i utvalda testområden innan de nya 
föreskriftema och taxorna vunnit laga kraft. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 
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Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/97 

Miljö- och teknikförvaltningen har påbörjat arbetet med 
livsmedelsupphandling för år 2013. 

Under 2011-2012 har diskussioner och insamling av erfarenheter skett med 
kostchefer inom Uppsala län och Håbo kommuns närliggande kommuner. 
Två tillfållen har givits till dialogmöten med politiker i Håbo, grossister, 
producenter i Håbo kommuns närområde, tf förvaltningschef 
skolförvaltningen, förvaltningschef och kostchefer inom miljö- och 
teknikförvaltningen, upphandlingschef och handläggare inom 
upphandlingsavdelningen. Diskussioner har handlat om småskalighet för att 
ge producenter i närområdet möjlighet att lämna in svar på anbudsförfrågan. 
Dessutom fördes dialog om möjligheter att köpa in fler ekologiska 
produkter från närområde. 

Ar 20 Il hade kostavdelningens ekologiska iuköp på 15 %. Första halvåret 
år 2012 har inköp av ekologiska livsmedel ökat till16 %. Under kommande 
avtalsperioden har kostavdelningen för avsikt att introducera fler ekologiska 
livsmedel inom våra enheter och öka den procentuella andelen av 
ekologiska livsmedel årligen. Kostavdelningen jobbar kontinuerligt med att 
uppnå kommunens fastlagda miljömåL I kommande upphandling kommer 
kostavdelningen att handla endast MSC fisk (Marine Stewardship Council). 
Eftersom ekologiska livsmedel i genomsnitt är ca 20 % dyrare än 
konventionella har matsedeln under de senaste två åren förändrats till att 
dels miljöanpassas genom att ta in större andel grönsaker, rotsaker, linser 
med mer och dels därmed minskat andel dyrare animalier, vilket bidragit till 
utrymme att öka ekologiska livsmedel. 

Frågan om att dela upp livsmedelupphandlingen i olika delområden lyftes 
för att tillmötesgå småskaliga producenter och leverantörer i närområdet, att 
få lämna in svar i anbudsförfrågan. Genom att ta in fler leverantörer innebär 
det dock fler antal transporter till och från respektive enhet inom 
kommunen. Redan i dagsläget bidrar kostavdelningens leveranser till stort 
antal transporter inom kommunen. Håbo kommun saknar idag 
omlastningscentral för att tillmötesgå mindre producenter att leverera till 
enbart en enhet (istället för till samtliga). 

Under pågående arbete med fastställande av delområden och kriterier vid 
livsmedelsupphandlingen har kostavdelningen i september 2012 bjudit in en 
större lokal producent för dialog i frågan om framtida samarbete och hur 

Forts .... 
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detta logistiskt, produktionsmässigt och kostnadsmässigt kan vara möjligt 
under kommande avtalsperiod. Gårdama är småskaliga och har i dagsläget 
varken kapacitet att handha hela kedjan från uppfödning till slakt, 
paketering och leverans direkt till respektive enhet. Lokala producenten i 
fråga har påbörjat sarnarbete med grossist. Eventuellt kommer 
kostavdelningen erbjudas möjlighet att genom lokal producent framarbeta 
charkuterier (lokal producerade) anpassade efter Håbo kommunens enheter, 
via grossist under kommande avtalsperiod. 

Nuvarande avtal är tecknade för fyra 01måden; frukt och grönt, färskt bröd, 
storvolyms förpackningar av mejeri, samt övrig kolonial. Av dessa är färskt 
bröd från Bålstabagam (närproducent). 

Kaffe är ett livsmedel som Håbo kommun köper in till cafeer, äldreboende 
och, personalcafeer. Fler och fler kommuner väljer att endast köpa in 
ekologiskt kaffe till sin kommun, detta bidrar med en hållbar odling och 
köpare/konsumenter tar ett socialt ansvar för bland aunat kaffeodlamas 
hälsa. 

"Kaffeodlare är en av världens största användare av bekämpningsmedel. 
Många av de giftigaste bekämpningsmedlen som parakvat och endasulfan 
är förbjudna att använda i jordbruk i Sverige och EU, men de är tillåtna i 
odlingen av det konventionella kaffe vi importerar", påpekar 
Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson. 2010-07-21 

Inköp av ekologiskt kaffe till Håbo kommun blir en kostnadsökning på ca 
69,5 tkr och det är mindre än l% av det totala inköpsvärdet for livsmedel 
per år som är ca 9,7 mkr. Inköp av ekologiskt kaffe skulle ge ett strategiskt 
mervärde för kommunen, i marknadsföringen av vår miljöpolicy. 

Kostavdelningen och upphandlingsavdelningen föreslår till nämnd att inte 
dela upp livsmedelupphandlingen, med ambitionen att i stället öppna upp 
samarbeten inom kommande avtalsperiod med närliggande producenter att 
leverera genom antagen leverantör/ grossist. Kostavdelningen och 
upphandlingsavdelningen föreslår också att inköp av kaffe enligt 
ovanstående redovisning tas med i upphandlingen. 

Miljö- och teknikf6rvaltningen föreslår att den kommande upphandlingens 
beslut f'ar godkärmas av ordförande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-11-22 

Forts ... 
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Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/97 

l. Miljö- och tekniknämnden godkäm1er upphandlingen enligt ovanstående 
redovisning; att inte dela upp livsmedelsupphandlingen i syfte att öppna 
upp samarbeten inom kommande avtalsperiod med närliggande 
producenter och att inkludera ekologiskt kaffe. 

2. Miljö- och tekniknämnden delegerar till ordförande att besluta om : 

- Godkännande av förfrågningsunderlag 
- Tilldelningsbeslut 
- Avtalsteckning 

Beslutsexpediering 
Upphandlingsavdelningen 
Kostavdelningen 
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Upphandling - nybyggnation LSS-boende, tilldelningsbeslut 

Sammanfattning 
Upphandlingen av nybyggnation av LSS-boende på Sjövägen l är nu klart 
får beslut om tilldelnings besked. 

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

Utvärdering har gjorts utifrån det mest ekonomiskt fårdelaktiga anbudet 
utifrån fem kriterier: erfarenhet av LSS-boende, erfarenhet av 
partneringentreprenad, redovisning av projektekonomi, inköp och 
organisation. 

Utvärderingen av upphandlingen framgår av beslutsunderlagen som 
presenteras på nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tilldelningsbeslut daterad 2012-11-15 

- Anbudsutvärdering daterad 2012-11-15 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att anta anbudsgivare 5 får 
nybyggnation av LSS-boende, enligt genomförd utvärdering. 

2. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till ordfårande att underteckna 
tilldelningsbeslut och avsluta upphandlingsprocessen. 

3. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Upphandlingschef 
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Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 

MTN 2012/26 

Upphandling av elenergi är utförd och Håbo kommun har ramavtal med 
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Vid avrop från detta ramavtal sker en 
förnyad konkurrensutsättning utifrån Håbo konununs krav och 
förutsättningar. 

Den förnyade konkurrensutsättningen har nu genomförts, enligt nämndens 
beslut, för 12 månader med rörligt pris och bra milj öva!. Upphandlad 
leverantör är Göteborg Energi DinEl AB. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-11-20 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner informationen 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
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Konvertering och utbyte av oljepannor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/117 

Kommunstyrelsen gav miljö- och tekniknämnden i uppdrag att utreda vilka 
fördelar som en satsning på konvertering av oljepmmor kommer att ge enligt 
KS 2011132. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att ersätta el- och oljeuppvärmningen i 
kommunen med andra energikällor. Detta för att sänka energikostnaden och 
även minska miljöpåverkan i enlighet med politiska mål för ett fossilfritt 
Håbo. 

Under 2012 har bergvärme installerats på Skogsbrynets förskola och 
Junibackens förskola. Bergvärmen har där ersatt gamla uttjänta oljepaunor. 
Pannrummet har försetts med ny värmepump och de befintliga elpannorna 
har man behållit för spetsvärme och reservkraft. 

Investeringsmedel beviljades inte för åtgärden inför 2012 och 
omprioriteringar av driftbudgeten har därför gjorts för att kunna byta ut de 
uttjänta oljepannorna. 

Kostnaden för installationen blev cirka 650 000 kr per objekt. När 
energikalkylen gjordes så räknade man med att kunna minska 
driftskostnaden med 40 700 kr per år och objekt. Under 2014 kommer vi att 
kunna se det verkliga utfallet för Skogsbrynet. Junibackens förskola brann 
ner innan bergvärmen hann driftsättas. 

I och med detta är nu all oljeuppvärmning ersatt med förnyelsebara 
energikällor. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 2012-11-22 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen och överlämnar 
beslutet till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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Styr- och regler, energieffektivisering 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 20121116 

Kommunstyrelsen gav miljö- och tekniknämnden i uppdrag att ta fram 
förslag till utredning över energioptimeringen i kommunen enligt KS 
2011/32. 

De utredningar som är genomförda för att se möjligheter till att spara energi, 
värme och för att få en bättre inomhusmiljö är: 

• Nybyggnation av äldreboende - Solängen. Målet för äldreboendet är 
att det ska vara funktionellt och trivsamt fur de boende och personal 
men även hålla låga drift- och underhållskostnader. Därför ställdes 
höga krav på energin, 30 % lägre än Boverkets byggregler i 
energiprestanda. För nybyggnation är det ekonomiskt fördelaktigt att 
bygga energieffektivt då kostnaden till störst del beror på något mer i 
material och arbetstimmar. För Solängen blev merkostnaden för 
energieffektivt byggande cirka l 000 000 kr. Energianvändning för 
Solängen beräknas till66 kWh/(kvm och år) i jämförelse med tillåtet 
värde enligt BBR som är 110 kWh/(kvm och år). Driftskostnaden 
beräknas kunna hållas ner med cirka 130 000 kr per år jämfört med 
en byggnad som är byggd enligt BBR. 

• Ishallsutredning-En ekonomisk analys av energibesparingsåtgärder 
vid Bålsta ishall har utförts. Ekonomiskt så ger ett åtgärdspaket på 
cirka 3 900 tkr en årlig energibesparing om cirka 200-400 tkr 
grundad på en sänkt energianvändning om ca 500 000 kWh/år. 
Tekniskt så bedömdes åtgärdsförslagen som väl genomförbara 
samtidigt som ett bra inomhusklimat för verksamheten skulle 
behållas eller förbättras. Inga åtgärder har utförts då kostnaden 
behöver planeras in i investerings budgeten. 

Förvaltningen ser ett behov av att ta fram en plan för energioptimering av 
kommunens samtliga byggnader. Planen ska utgå ifrån kommunens strategi 
för energieffektivisering. Finansiering av framtagandet kan göras inom 
stödet för energieffektivisering. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-11-22 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden godkänner redovisningen och överlämnar 
beslutet till KS. 

Forts ..... 
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Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/116 
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Datum 

2012-12-10 

MTN 2012/107 

Upphandling, ramavtal för beläggningsarbeten 

Sammanfattning 
Då nuvarande ramavtal för beläggningsarbetenlöper ut 2013-03-31 behöver 
miljö- och teknikförvaltningen göra en ny upphandling. Den tidigare 
avtalsperioden startade 2009-04-01 och har varit upplagd som 3+ l år. 

Det nya avtalet föreslås tecknas för samma avtalsperiod, 3+ l år. 
Kontraktssumman beräknas uppgå till ca 4 mkr/år. 

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling och avtal kommer 
att tecknas med en entreprenör. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna ovanstående 
upphandling. 

2. Miljö- och tekniknämnden delegerar till ordförande i nämnden att 
besluta om: 
- Godkännande av fOrfrågningsunderlag 
- Tilldelningsbeslut 
- A vialsteckning 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 
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Framtagande av vattenplan för H åbo kommun 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick i uppdrag av miljö- och tekniknämnden 2011-04-06, 
§ 48 att fortsätta utreda mö j lighetema för vattenarbetet under 
mandatperioden 2011-2014. 

Håbo kommun är en Mälarkommun. Det innebär att vi har tillgång till och 
ansvar för en stor vattenresurs genom vår geografiska belägenhet. Mälarens 
status är ansatt från omkringliggande cirka 40 kommuner i fem län. För att 
bevaka Mälarens intressen och bevara sjön för framtida generationer behövs 
ett strategiskt förhållningssätt från samtliga aktörer som har ett ansvar för 
vattenkvaliteten i Mälardalen. 

Ett kommunalt strategiskt dokument om vatten är nödvändigt för en 
kommun vid Mälaren. Dokumentet ska redovisa vilka långsiktiga strategier 
som kommunen har för att ta tillvara på samtliga vattenresurser samt planera 
långsiktigt för att värna och förbättra vattenkvaliteten i och mnt kommunen. 
Ett sådant dokument bör samordnas och samspela med den kommunala 
översiktsplaneringen som enligt PBL ska redovisa kommunens långsiktiga 
mark- och vattenanvändning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-10-18 

- Skrivelse, daterad 2012-11-20 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen att i samband med 
framtagandet av kommande översiktsplan ta fram en vattenplan i nära 
samarbete med plan- och utvecklingsavdelningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdraget avslutas i 
uppdrags listan. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Miljö och teknikförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN § 142 MTN 2010/40 

Utredning av förutsättning för vattenpark i Gröna Dalen, 
återrapportering 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att skapa en vattenpark i Gröna dalen. Kommunen har beviljats LOV A
bidrag för projektet "Vattenpark i Gröna Dalen" 

VA-konsultföretaget WRS har under hösten 2012 gjort en utredning och 
föreslagit en att en vattenpark anläggs mellan Gröna Dalenskolan och 
Västerängs bäcken. 

Beslutsunderlag 
WRS utredning, 2011-11-02 

- Tjänsteskrivelse 2012-11-21 

Förslag till beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner återrapporteringen och 
överlämnar utredningen till kommunstyrelsens förvaltning för att ingå i 
underlaget för detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att avsluta uppdraget. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

fiARE~~ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 143 MTN 2012/104 

Biogassamarbete - Nya Biogas Öst, nytt avtal 

Sammanfattning 
Håbo kommun är sedan 2011 medlemmar i Biogas Öst. I och med årsskiftet 
upphör Biogas Östs verksamhet under Energikontoret i Mälardalen AB. 
Biogas Öst kommer istället att bedrivas i egen regi som en fristående 
organisation, en ideell förening vid namn "Biogas Öst Ideell Förening". 

Detta innebär att tidigare samverkansavtal inte kommer att förlängas och att 
Håbo kommun måste ansöka om medlemskap i den nya organisationen. 
Avgiften är O kr för 2012 och 30 000 kr i grundavgift för 2013 i enlighet 
med tidigare avtal. Medlemmarna kommer i den nya organisationen ha mer 
fonnell makt. I övrigt innebär förändringen inga verksamhetsförändringar 
eller extra skyldigheter. 

Ett fortsatt biogassamarbete med andra aktörer inom regionen gynnar Håbo 
kommun och är ett led att nå fram till det förvaltningsövergripande målet 
om en fossilbränslefri kommun. Biogas Östs syfte är att främja biogasens 
utveckling i regionen och bidra till att berörda miljö- och klimatmål uppnås. 
Föreningens verksamhet ska kännetecknas av politisk obundenhet, öppenhet 
samt avsaknad av vinstintresse. Håbo kommun vill genom sin medverkan i 
Biogas Öst nätverka och underlätta för biogasetablering i kommunen samt i 
regionen. Finansieringen av deltagandet i projektet Biogas Öst är en 
kommunövergripande fråga och har därför finansieras av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Stadgar för Biogas Öst Ideell Förening 
Verksamhetsövergång 
Tjänsteskrivelse 2012-10-26 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och 
teknikförvaltningen i uppdrag att teckna avtal för samverkan i Biogas 
Öst Ideell F ö rening. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att finansiera 
deltagandet i Biogas Öst. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Administrativa avdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 2010/83 

Revidering av antagen delegationsordning för miljö- och 
tekniknämnden 

Sammanfattning 
Vid genomgång av miljö- och teknilmämndens delegationsordning 
upptäcktes att en av delegeringarna ligger under fel nämnd. Lokala 
trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (SFS 1998: 1276) är 
tillståndsnämndens ansvar, därmed bör även delegering för tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter ligga under Tillståndsnämnden .. 

För grävningstillstånd i gatumark/parkmark bör delegering även göras till 
trafikingenjör. 

Förvaltningen föreslår att nuvarande delegationsordning revideras enligt 
ovanstående. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsordning för miljö- och tekniknärnnden, daterad 2012-11-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden upphäver tidigare delegationsordning för 
miljö- och tekniknämnden, daterad 2012-10-25. 

2. Miljö- och tekniknämnden antar reviderad delegationsordning för miljö
och tekniknämnden, daterad 2012-11-13. 

3. Miljö- och tekniknämnden uppmanar Tillståndsnämnden att ändra sin 
delegationsordning så att den även gäller delegering till trafikingenjör 
och gatuchef för utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter enligt 
trafikförordningen (SFS 1998: 1276). 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Tillståndsnämnden 
Gatuavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 145 

Uppdragslista 2012 - december 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

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 2012-11-20 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkätmer redovisning av uppdragslista 
daterad 2012-11-20. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 146 MTN 20121102 

Information från förvaltningen 

Sedan år 2004 pågår ett reservkraftsprojekt i samarbete med Räddnings
tjänsten. Detta projekt bekostas delvis med bidrag från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Projektet kommer att avslutas under år 
2013. 
Håbo FF har haft ett möte med politiken där man presenterat sin vision 
för klubben. Det finns önskemål om att återuppta användande av 
Granvallen då Björkvallen kommer att läggas ner. Detta kan leda till 
ökade kostnader för galnavdelningen i form av underhåll. 
Bålsta Hockey har en hyresskuld till kommnnen som ska betalas enligt 
fastställd avbetalningsplan. 
Verksamhetsutövarna för bowlinghallen har en skuld till kommunen 
som ska betalas enligt avbetalningsplan. 
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