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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdamm 

Datnm för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Undersl<rift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och te kiDknäronden 

2014-02-17 

2014-02-17 

Håbokommun 

Datum för 
anslags nedtagande 2014-03-11 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

§ 19 Inhyrning av lokal för uthyrning, landstingshuset, omedelbar justering 

§ 20 Förhyrning av lägenheter för LSS-boende, omedelbar justering 

§ 22 Västerängssko lan, konsekvensanalys över verksamheten med paviljonger som ersättning 
för skollokaler 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 19 

Inhyrning av lokal för uthyrning 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/26 

Socialförvaltningens projekt/plattform SARA tillsammans med 
Försäkringskassan och Arbetsfönnedlingen, bedriver sin huvudsaleliga 
verksamhet i lokaler i Enköping. De har dock deltagare även i Bålsta varför 
de har ett behov av en lokal två dagar per vecka för sin verksamhet. Sedan 
något år tillbaka har verksamheten bedrivits i Bålsta i nu aktuelllokaL 

Lokalen är placerad i "Landstingshuset" i Bålsta där det är 
Ungdomsmottagning idag. Familjeläkarna hyr denna lokal av Landstinget. 
Familjeläkarna är villiga att hyra ut denna lokal i sin tur till SARAII-Iåbo 
kommun. Lokalen är på ca 108m2 

Hyresofferten är på 50 000 kr/år för två dagar per vecka med en hyrestid 
från och med 2014-01-01 till och med 2019-01-31. Möjlighet finns för 
verksamheten att kliva ur kontraktet om medel för fortsatt verksamhet inte 
beviljas med tre månaders uppsägningstid dels till den 30 november 2015 
dels till den 3 O november 2017. Socialförvaltningen, såsom hyresgäst, 
svarar för alla kostnader avseende denna inhyrning. 

Beslut 

1. Miljö" och tekniknämnden beslutar att delegera till ordförande i 
nämnden (med kontrasignering av förvaltningschef eller 
nämndsekreterare) att teckna avtal med Familjeläkarna i Saltsjöbaden 
AB enligt ovanstående redovisning. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Socialförvaltningen 

~~E~ 1/r l 
/ ll'lt 

·,-.----·----
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/27 

Förhyrning av lägenheter för LSS-boende 

Sammanfattning 
Håbo kommuns socialförvaltning har behov av lägenheter för LSS-platser. 
Håbohus äger fastigheten på Dalvägen 3A och 3B. I denna ges Håbo 
kommun möjlighet att blockförhyra l O lägenheter och 5 parkeringsplatser 
på en tid av l O år, med möjlighet till förlängning på l O år om inte 
uppsägning sker 12 månader innan avtalstidens slut, 2023-12-31. 

I-lyran uppgår till! 074 000 kr för lägenheterna samt 7 680 kr för 
parkeringsplatserna under 2014. Till hyresbeloppet tillkommer kostnad för 
serviceavtal brandlarm motsvarande 71 592 kr/år. Hyran samt kostnad for 
brandlarm förändras per den l januari varje år med den generella 
procentuella höjning som förhandlats fram mellan Håbohus och 
Hyresgästernas Riksförbund. 

Håbohus svarar för skötsel av allmänna utrymmen och sedvanligt underhåll 
och reparationer enligt Hå bo hus principer för övriga hyresrätter, för 
närvarande behovsprövat underhåll. Överslitage, skadegörelse eller 
oaktsamhet svarar Håbo kommun för. 

Håbo kommuns socialförvaltning, såsom hyresgäst, svarar för alla kostnader 
rörande denna inhyrning vidare så avser socialförvaltningen administrera 
uthyrning av lägenheterna till brukare, det vill säga själva 
andrahandsuthyrningen som innebär fördelning av lägenheter, skrivning av 
kontrakt, hyresavisering och hyresinbetalningar. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att delegera till ordfårande i 
nämnden (med kontrasignering av förvaltningschef eller 
nämndsekreterare) att teckna avtal med Hå bo hus AB enligt ovanstående 
redovisning på en tid av l O år med möjlighet till förlängning l O år. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Socialförvaltningen 

----;;:;;;;;;,;--------T~;;;-~-----;;~r;;;;,;~s;;:;::;;;;;;:;;;---~ ·------· 
~ARE l ~ l SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nc 2010428 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-02-17 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §22 MTN 2013/90 

Västerängsskolan, konsekvensanalys över verksamheten med 
paviljonger som ersättning för skollokaler 

Sammanfattning 
På uppdrag av miljö- och teknikförvaltningen besvaras här frågeställningar 
som inkommit till miljö- och tekniknämnden från Carina Lund (M). 

Under tiden för renovering av skolbyggnaden har två paviljonger i två 
våningar ställts upp som ersättning för skollokalerna. Varje paviljong har 
åtta klassrum plus lärarrum. Totalt ger båda paviljongerna 16 klassrum. 
Paviljongema är byggda av skolmoduler som är speciellt anpassade för 
skolverksamhet. 

Skolmiljön på Västerängsskolan bedöms som trygg. När det gäller den yttre 
miljön så är trappor och loftgångar försedda med staket för att förhindra 
olyckor. Trappstegen är försedda med räfflor för att förhindra att någon 
halkar och avslutet av trappoma är försedda med filtmatta som ett ökat 
skydd mot halkolyckor. Den inre miljön i skoisalama är minst lika bra som 
skoisalama i den ordinarie miljön. Fönstren är försedda med öppningsskydd 
så de inte kan öppnas av misstag. Slcolan upplever inte att eleverna i 
paviljongema känner sig mer otrygga än vad eleverna i övriga skolan känner 
Slg. 

Det finns inget fog för ryktet att lokalemaskulle vara dragiga. Efter 
inkommen synpunkt har en extra kontroll utförts utan anmärkning. 
Mathållningen upplevs nu fungera väl och elevema ges tid att äta. 

För att hålla en trygg skolmiljö sker ett systematiskt arbete med arbetsmiljön 
för personal och elever. I det arbetet ingår även en löpande dialog mellan 
skolans ledning och entreprenören för samordning av arbetsområdet. Både 
den ordinarie skolmiljön i Västerängsskolan som skolmiljön i paviljongerna 
bedöms som trygga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-02-04 

~ KS § 202,2013-11-25 
- MTN § 108,2013-12-09 

Beslu.t 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlänrna redovisningen till 
kommunstyrelsen och Carina Lund (M). 

3. Paragrafenjusteras omedelbart. 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGS8ESTYRKNING Nr 2014.429 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §22 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Carina Lund (M) 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2013/90 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.429 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

Kl. 15.00- 17 .00, Övergransal en, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Nordberg (MP), ordförande 
Christer Liden (M), ersätter Karl-Axel Boström (M) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Solweig Lundkvist (S), ersätter Peter Björkman (BÅP) 

Berith Skiöld (FP) 

Anders Almroth, förvaltningschef 
Marie Lindeberg, ekonom 
Marie Eidestedt, miljöchef, endast § 13 
Klas Klasson, byggchef, endast § 13 
Anna Darpe, V Al Avfallschef 
Ulla Lindroth-Andersson, gatuchef 
Linda Sjöborg, fastighetschef 
Camilla Grandin, kostchef 
Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Sören Eriksson 

2014-02-24 

§§ 13 - 18,21 samt 23-27 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2014-02-17 

2014-02-24 

Håbokommun 

Datum för 
anslags nedtagande 2014-03-18 

~-:-kr-ift __________ ·_s_~_~_-~_:e_N_·~-;tr_Ö_:~_-_·····_·····-~-~_ .. _ ... v_ ..... _ .. ~_·····_·····_·····_····~_-_····_· ________________________ __ 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-02-17 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 13 Årsredovisning 2013 

§ 14 Synpunktsrapportering 2013 

§ 15 Intern kontrollplan 2014 

§ 16 Leasing av tre st fordon till V A -avdelningen 

§ 17 Utbyggnad av återvinningscentral 

§ 18 Upphandling av förbränningsanläggning och transport till förbränningsanläggning 

§ 19 Inhyrning av lokal för uthyrning, Landstingshuset, omedelbar justering 

§ 20 Förhyrning av lägenheter för LSS-boende, omedelbarjustering 

§ 21 Säkerhet i kommunhuset, återrapportering och avslutande av uppdrag 

§ 22 Västerängssko lan, konsekvensanalys över verksamheten med paviljonger som ersättning 
för skollokaler, omedelbar justering 

§ 23 Uppdrag, mer ungdomlig mat i skolan, konsekvensanalys 

§ 24 Återrapportering, tillagning av mat till externa kunder 

§ 25 Leasingavtal för lätt lastbil till kommunförrådet 

§ 26 Uppdragslistan 

§ 27 Information från förvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 13 

Arsredovisning 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-02-17 

MTN 2012/100 

Miljö- och tekniknämnden har upprättat årsredovisning för år 2013 enligt 
anvisningar från kommunstyrelsen. 

Årets resultat uppgår till 87,5 mkr för miljö- och tekniknämnden exklusive 
V A- och avfallsavdelningama, vilket är ett överskott jämfört med budgeten, 
med 405 tkr. Under året har nämnden aktiv1 arbetat för att få en budget i 
balans. Detta har gjorts genom ett antal besparingsåtgärder som redovisas i 
årsredovisningen. 

Verksamheternafickföljande resultat 
Miljö- och tekniknämnd -735 tkr (underskott -125 tkr) 
MTF-ledning -l 443 tkr (underskott -139 tkr) 
Administrativa avdelningen -3 729 tkr (överskott 176 tkr) 
Byggavdelningen - 407 tkr (överskott 493 tkr) 
Miljöavdelningen -2 l 09 tkr (överskott 91 tkr) 
Gatuavdelningen -32 115 tkr (underskott- 405 tkr) 
Kostavdelningen -29 184 tkr (överskott 564 tkr) 
Fastighetsavdelningen -17 857 tkr (underskott -250 tkr) 

Den totala budgeten var 87,9 mkr, inklusive de särskilt tilldelade medlen på 
3,5 mkr som nämnden fick till underhåll av gator och fastigheter. Nämnden 
har även fått en utökning av budgeten för att finansiera hyra av lokaler i 
Landstingshuset med 730 tkr, samt en utökning för att anställa en 
fastighetsstrateg på 450 tkr. Miljö- och tekniknämnden har även haft ett 
effektiviseringskrav på 450 tkr. 

V A-avdelningens verksamhet är helt laxefinansierad och redovisas därför 
separat. Avdelningens kostnader översteg under året intäkterna och 
underskottet blev 491 tkr. Underskottet beror främst på oförutsedda 
vattenläckor under året. Underskottet på vattenverket redovisas mot VA
fonden i kommunens balansräkning. Det totala underskottet i fonden är 2,9 
mkr. 

Avfallsavdelningen är en laxefinansierad verksamhet som får sina intäkter 
via avfallstax an. A v delningen gör ett underskott på l mkr, vilket främst 
beror på inköp av nya kärl för att påbö~ja matavfallsinsamlingen i Håbo 
kommun. 

Miljö- och tekniknämnden exklusive V A- och avfallsavdelningen har 
genomfört investeringar som uppgått till 62,7 mkr under året och begär en 
överföring av 6,8 mkr till 2014 för att slutföra pågående projekt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.425 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2012/100 

VA-avdelningen har genomfört investeringar som uppgått till 58,1 mkr. 
V A-avdelningen har överskridit sin investeringsbudget med 22,5 mkr på 
grund av följande orsaker: 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Övergran, Kivinge samt 
Tallbacka, är ett pågående projekt sedan 2007 där ersättningar och 
ledningsrätter inte funnits med i budgeten. Projektet avslutades år 2013. 
Av arbetsmiljöskäl har den gamla personaldelen på reningsverket rivits. 
Vid rivningen av den gamla personaldelen visade sig huset innehålla 
asbest, vilket ledde till oförutsedda saneringskostnader. Bygget 
avslutades år 2013. 
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i tätorten sker hela tiden, 
och fler nybyggnationer med längre ledningsdragningar har medfört 
höga kostnader. 
Kvävereningen har blivit ett kraftigt fördyrat projekt på grund av att man 
vid schaktning av massor för att göra plats för alla bassänger, upptäckte 
att det i stora delar bestod av berg, vilket inte framkom vid den 
geotekniska undersökningen. Detta gav högre kostnader samt en 
försenad byggprocess. Den kalla vintem2012 gjorde också att projektet 
ytterligare försenades då arbetet krävde grävmaskiner för att schakta 
bort is och snö, samt dieselaggregat för att värma upp 
betongbassängerna för att sedan kunna utföra maskin- och elarbeten. 
Undermåliga ritningar och felaktiga ledningskartor samt gamla 
ledningar har gjort att nya ledningar dragits och att delar av projektet har 
behövt ritats om. Merkostnader som var omöjliga att förutse i projektets 
inledande skede. 

Allt detta har gjort att V A-avdelningen har gjort ett underskott avseende 
investeringarna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2013 -Miljö- och tekniknämnden 
Bilaga l. MTN § 8, information, Kommunhusparken 
Bilaga 2. MTN § l O, information, Järnvägsparken 
Bilaga 3. MTN § 9, information, ridvol t, Lundby ridklubb 
Bilaga 4. MTN § 6, information, Solängens äldreboende 
Bilaga 5. MTN § 7, information, ombyggnad av BCJF matsal 
Årsredovisning 2013 - V A-avdelningen 
Bilaga l. MTN § 5, information personal byggnad, Bålsta reningsverk 
Bilaga 2. MTN § 4, information kväverening Bålsta reningsverk 

- Årsredovisning 2013 - Avfallsavdelningen 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslag till 
årsredovisning för år 2013. 

}f'ltc l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.425 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-02-17 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 13 MTN 2012/100 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige. 

3. Miljö- och teknilmämnden foreslår kommunfullmäktige att överfora 
investeringsbudget uppgående till 6,8 mkr for miljö- och tekniknämnden 
exklusive V A- och avfallsavdelningen for att slutfora pågående projekt 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige for beslut 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.425 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 14 

Synpunktsrapportering 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2013/53 

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

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. 

För att möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkonma synpunkter 
per budgetår, redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag frånjanuari
augusti i samband med delårsbokslutet och frånjanuari-december samtidigt 
med årsbokslutet/årsredovisningen. Synpunkter registreras som klagomål, 
förslag eller beröm. 

Nedan redovisas miljö- och teknikförvaltningens inkomna synpunkter för 
hela år 20 13: 

Klagomål 

Snöröjning/halkbekämpning, ca 35 st 
Vildsvin, ca 30 st 
Övriga, ca 30 st 
Trafiksäkerhet, ca 20 st 
Nedskräpning, ca l O st 
Huudlatrin,ca l O st 
Gräsklippning, ca 6 st 
Hälsoskydd (myggor, kajor, tomgångskörning), ca 4 st 
F ord on, ca 4 st 
Cykelparkering,ca 5 st 
Skador på vägar, ca 3 st 
Info/skyltning,ca 2 st 
Lekparker, ca 2 st 

Beröm 
Det har även inkommit beröm till exempel på Återvinningscentralen, 
gallring skog, trädfällning, information om vattenläcka, åtgärd 
översvämning Kiselvägen samt utsmyckning av rondeller, sandning på 
Slädevägen, vildsvinsåtgärder, snöröjning ( 4 st) med mer. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.426 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 14 

Förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2013/53 

De förslag som inkommit har handlat om gatubelysning i egen regi, 
laddningsstation för elbilar i centrum, cykelled förbi Kalmar kyrka, hundar i 
reseterminal en, skyltar för uppställning av husbilar, fler cykelställ, skylt vid 
hundbad med mer. 

Sammanlagt har det inkommit ca 180 st synpunkter. Det har mest rört 
gatuavdelningens verksamhet men även kost och V A har fått in synpunkter. 
För kosten har det bland annat handlat om klagomål på pasta tre dagar i rad i 
skolan och gröt till middag på äldreboende och för V A klagomål på 
kundijänsts telefonsvarare. Det har inte enbart inkommit klagomål utan även 
beröm och förslag. 

Beslutsunderlag 
Synpunktsrapport för 2013, daterad 2014-02-04 (skrivs inte ut i 
pappersform, på grund av antal sidor). 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av 
inkomna synpunkter år 2013, enligt ovan. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.426 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 15 

Plan för intern kontroll år 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/21 

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. 

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 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 kommungemensam grupp har arbetat fram ett arbetssätt för den interna 
kontrollen i Håbo kommnn med anvisningar för risk- och 
väsentlighetsanalys och hur sam1olikhet och konsekvens ska bedömas. En 
risk- och väsentlighetsbedömning görs på de aktiviteter som tas fram i 
verksamhetsplaneringen och som utgår från verksamhetens mål, nänmdens 
mål och kommunfullmäktiges mål. 

De risker som fått högt värde i bedömningen när de registreras i Stratsys tas 
med på planen för intern kontroll år 2014. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-01-17 
Plan för intern kontroll år 2014, daterad 2014-01-17 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.430 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 15 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/21 

l. Miljö- och tekniknämnden antar planen för den interna kontrollen för 
miljö- och tekniknämnden år 2014. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknildorvaltningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/29 

Leasing av tre st fordon till VA-avdelningen 

Sammanfattning 
V A-avdelningen leasar alla sina fordon förutom två som bedöms hålla några 
år till. Leasingavtalen på tre av fordonen löper ut under 2014 och i de nya 
ramavtalen finns inte motsvarande fordon med. 

V A -avdelningen vill göra en upphandling på tre stycken femsitsiga 
skåpbilar med fyrhjulsdrift Leasingavtalet bedöms kunna vara på fyra år 
utifrån tidigare erfarenhet för att på så sätt få ner driftkostnaderna. Enligt 
Miljö- och tekniknämndens delegationsordning ska leasingavtallängre än 3 
år beslutas av nämnden. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till VA-avdelningen att 
leasa tre stycken femsitsiga skåpbilar med fyrhjulsdrift. Leasingavtalet 
ska tecknas på fyra år. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att delegera till Miljö- och 
tekniknämndens ordförande (med kontrasignering av förvaltningschefen 
eller nämndsekreteraren) att teckna avtal för leasing av tre stycken 
femsitsiga fordon till V A-avdelningen. 

Beslutsexpediering 
VA-avdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 17 

Utbyggnad av återvinningscentral 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/23 

Återvinningscentralen i Västerskog invigdes 2008 och är idag en av de mest 
besökta platsema i kommunen. En växande kommun, och engagerade 
invånare som vill göra rätt, innebär att antalet besökare till 
återvinningscentralen ständigt ökar, från 51 000, 2008 till närmare 
86 500, år 2013. Detta innebär också att mängderna avfall som tas emot 
ständigt ökar, från 4 284 ton, år 2008 till 5 615 ton, år 2013. 

År 2012 tog kommunen över driften och anställde egen personal 
Avfallshanteringen är en bransch som är under ständig utveckling och fler 
och fler fraktioner kan sorteras ut och materialåtervinnas. För att Håbo 
kommun ska kunna fortsätta ha en bra, tillgänglig och miljövänlig 
avfallshantering och för att den ska kunna utvecklas i framtiden finns behov 
att utöka den befintliga ytan. Enligt nya riktlinjer från Naturvårdsverket 
kommer arbetet med återanvändning fokuseras på, i framtiden. 

Befintlig mark bakom återvinningscentralen är reserverad till 
avfallsavdelningen för en utbyggnad. Planen är att avfallsavdelningen under 
2014 inleder en förprojektering för att sedan under 2015 handla upp 
entreprenörer, söka tillstånd med mer och eventuellt under 2016 påbörja 
utbyggnaden som sedan skulle kunna stå klar under 2017/2018. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-01-30 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden uppdrar till avfallsavdelningen att för avsatta 
medel under 2014, inleda en förprojektering för utbyggnad av 
återvinningscentralen i Västerskog. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar om att två till tre representanter från 
nämnden ska ingå i en referensgrupp, i samband med förprojekteringen 
och utser följande deltagare: 
Christian Nordberg (MP) 
Lars-Göran Bromander (S) 
K:nrt Hedman (S), ersätter vid frånvaro 
Sören Eriksson (C) 
Sven Rosendahl (KD) ersätter vid frånvaro 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/24 

Upphandling av förbränningsanläggning och transport till 
förbränningsanläggningen 

Sammanfattning 
Kommunen har idag ett avtal med Vattenfall i Uppsala gällande förbränning 
av insamlat hushållsavfall. Avtalet löper ut 2014-09-30. Avtal med Ragn 
Sells gällande transporten till förbränningsanläggningen löper ut vid samma 
tidpunkt. 

Avfallsavdelningen har nu påbörjat upphandling av en ny 
förbränningsanläggning och av ny transportör. Upphandlingen sker i 
samarbete med Upplands-Bro kommun men separata avtal kommer att 
skrivas mellan entreprenörerna och kommunerna. Upphandlingen beräknas 
vara klari början på maj, då avtal ska tecknas (2 + l + l år). 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att delegera till ordförande 1 

nämnden (med kontrasignering av förvaltningschef eller 
nämndsekreterare) att teckna avtal för ny förbränningsanläggning och 
för ny transportör. 

Beslutsexpediering 
V Navfallsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2013/46 

Säkerhet i kommun huset, återrapportering och avslutande av 
uppdrag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppmanade miljö- och tekniknämnden att genomföra 
föreslagna åtgärder för förbättrad säkerhet i kommunhuset Finansiering av 
åtgärderna förutsattes ske genom att miljö- och tekniknämnden 
ombudgeterarmedel för åtgärderna. 

Miljö- och tekniknämnden ombudgeterade medel och utförde föreslagna 
åtgärder under 2013. Åtgärderna gäller i första hand inbrottslarm och utbyte 
av dörrpartier. En muntlig redovisning gjordes under nämndens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-05-20 § 82 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2013-06-17 § 65 
Tjänsteskrivelse, 2014-02-04 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdraget avslutas på 
uppdragslistan. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 23 

Uppdrag, mer ungdomlig mat i skolan 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/18 

Under demokratidagen för ungdomar framkorn önskemål om att förbättra 
maten i skolan så att den blir mer anpassad för barn och ungdornar i syfte att 
få fler att äta i skolan och slippa gå hem och eventuellt missa skoltid. 

I miljö- och tekniknämnden i december 2013 togs beslut om att uppdra till 
förvaltningen att återrapportera uppdrag nr 32 till nämnden med 
konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. 

Grupp 2, förbättra skolmaten 
"Det blir ingen skillnad även fast problemet har påpekats flera gånger. Det 
upplevs som väldigt stor skillnad på kvalitet på skollunchen mellan olika 
skolor i kommunen. Maten är "ihop mosad" och ser oaptitlig ut, det är inga 
elever som gillar det. Det finns inte samrna förutsättningar på alla skolor då 
det inte alltid finns tillgång till ett riktigt kök. Gymnasiet har i dag en bra 
lunch, kanske skulle kunna ha gymnasiet som riktlinje/mål för alla 
grundskolor i kommunen? Det är viktigt att det finns hög kompetens. Det 
finns beslut sedan 2002 att två rätter ska serveras. Viktigt att ungdornarna 
får ingå i exempelvis en arbetsgrupp." 

F ör att kunna bidra till att ungdomarna får en annan upplevelse av 
skolrnaten som serveras krävs det att kostavdelningen får vetskap om vilka 
faktorer det är som påverkar. Vad är kvalite? Vad upplevs som ungdomligt? 
En dialog med eleverna, våra gäster, måste till. Arbetstid och resurser måste 
omdisponeras från matlagning och tid i köken till samtalsforum och 
naturliga mötesplatser i våra skolrestauranger. Redan idag arbetar 
kostavdelningen med matråd på de flesta grundskolor och målsättningen är 
att, under året, få till en dialog på samtliga enheter. 

Vidare måste kostavdelningen tydliggöra vad i vårt uppdrag består och 
skapa en förståelse för de utmaningar man ställs inför vid menyplaneringen. 
Gymnasieskolan, som omnämns som en tänkbar förebild, lyder inte under 
skollagen och har därför inte samrna krav på näringsberäknade måltider och 
serveringsfrekvenser av vissa livsmedel som grundskolan. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut MTN § 113, 2013-12-09 

- Tjänsteskrivelse, 2014-01-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna ovanstående 
konsekvensbeskrivning. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/18 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till Kostavdelningen att 
verka för en modemare/ungdomligare mathållning i samarbete med 
elever i grundskolan. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2010/104 

Aterrapportering, tillagning av mat till externa kunder 

Sammanfattning 
Kostavdelningen har w1der ett antal år lagat mat till externa kunder, för 
närvarande MIU-skolan, Läraskolan och Regnbågens förskola. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade den 5 november 2012, MTN § 120, att 
tillagning av mat till externa kllilder och friskolor skall fortsätta samt 
uppdrog till förvaltningschefen att säga upp avtal med respektive kund för 
att omforhandla portionspriset till självkostnadspris och rapportera resultatet 
till nämnden. 

Då man inom förvaltningen ansåg att inga tillforlitliga siffror fanns att tillgå 
tillsattes under våren 2013 en utredning. Ett utomstående konsultbolag, 
PWC, granskade verksamheten. Jämforelser gjordes också med andra 
närliggande kommuner av jämförbar storlek och verksamhet. 

I rapporten framkom kostnader som har använts som underlag för beräkning 
av prissättning av matleveranser till externa kllilder 2014. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut MTN § 120,2012-11-05 

- Tjänsteskrivelse, 2014-01-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna återrapportering enligt 
ovan. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 

Jfllff l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2013/82 

Leasingavtal för lätt lastbil till kommunförrådet 

Sammanfattning 
Gatuavdelningen har behov av att byta ut en äldre, av avdelningen ägd, lätt 
lastbil för användning i drift och underhåll inom gatu- och 
parkverksamheten. Den lätta lastbil som nu används, FordRanger 4x4 
Super Cab, reg nr SLD 925, är i behov av kostsamma reparationer och 
avdelningen bedömer därför att det är dags att byta den mot ett modernare 
fordon. Då det inte finns investeringsmedel avsatta för ändamålet föreslås 
att det nya fordonet finansieras genom finansiellleasing vilket im1ebär att 
kostnaden belastar driftbudgeten. 

Det nya fordonet kommer att avropas från ramavtalet Fordon 2012-2 och 
föreslås leasas för en period av fem år och kan då eventuellt hamna på en 
kostnad på över tio basbelopp. 

Enligt fastställd delegationsordning får avdelningschef teckna avtal om 
leasing för fordon och maskiner som längst tre år och med ett värde av högst 
tio basbelopp. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2013-11-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden delegerar till ordförande (med 
kontrasignering av förvaltningschef eller nämndsekreterare) att teckna 
leasingavtal enligt ovanstående. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 26 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-17 

MTN 2014/14 

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

Listan har uppdaterats med de ärenden som avslutats på grund av att de 
flyttats till kommunstyrelsen enligt beslut MTN § Il, 2014-01-27. 

Gatuchefen redogjorde för statusen på "sina" aktuella uppdrag på 
uppdragslistan som kommer att uppdateras till nästa nämnd. 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista daterad 2014-02-03 

- Tjänsteskrivelse, 2014-02-03 

Beslut 

L Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av uppdragslista, 
daterad 2014-02-03. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-02-17 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §27 MTN 2014/15 

Information från förvaltningen 

Flytt av resterande miljö- och teknikförvaltning till Landstingshuset 
pågår. En stor del av V A/avfall har flyttat. En del renoveringsarbeten 
ska göras på vissa ställen innan inflytt. Efter den 19 februari kommer 
beställda möbler, då kan även gata och kost flytta in. 
Kultur- och livsmiljö samt en del av socialförvaltningen kommer också 
att flytta till Landstingshuset 
Förvaltningen har jobbat med årsredovisningen som nu är klar. 
Arbetet med Fridegårdsgymnasiets matsal pågår. Den anlitade konsulten 
har presenterat tre förslag som är utställda på BCJF. Offert ska tas in. 
Arbetet beräknas bli klart april-maj. 
Kostens "önskekost" vållar problem då deras uppdrag är att producera 
näringsriktig mat. 
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