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KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §42 

Delårsuppföljning 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-05 

MTN 2013/48 

F ömtsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för 
helår ska lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kmmnenteras av förvaltningarna. 

Miljö- och teknikförvaltningen har upprättat delårsuppföljning per 31mars 
2014 enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Miljö- och teknikoämnden 
väntas hålla budget i balans och lämnar härmed följande rapport per 
verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, § 43 om nämndemas 
driftramar, övergripande mål och skattesats för år 2014 och plan för åren 
2015-2016. Investeringsbudgeten beslutades av kmmnunfullmäktige 
2013-09-23, § 68. Budgetramen för miljö- och tekniknämnden (exkl. VA & 
Avfall) var totalt 98 696 tkr. 

På grund av organisatoriska förändringar och förändring vad gäller 
mmäkning av internhyror i och med det låga ränteläget och utfördehung av 
kapitalkostnader till nämnderna så beslutade kommunfullmäktige om en 
justering av alla nämnders budgetramar, 2013-12-16, § 99. 
Kommunfullmäktige beslutade att nliljö- och tekniknämndens budgetram 
nlinskas med l 572 tkr till 90 087. Minskningen beror på omräkning av 
intemhyran beroende på minskade kapitaltjänstkostnader, vilket påverkar 
intemhyran positivt. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att 
ntöka ramen för nliljö- och teknikoämnden avseende nya lokaler i 
Landstingshusetmed l 550 tkr. Efterkonununstyrelsens beslut, 2013-11-25 
§ 200 är den nya budgeten 91 637 tkr. 

Administrativa avdelningen flyttades till ko1l11llunstyrelsen och nya bygg
och miljöförvaltningen den l janum·i 2014. Detta innebär att budgeten för 
administrativa avdelningen minskas i sin helhet men även 
nämndverksamheten minskm· med 121 tkr och MTF-ledning med 121 tkr. 
Detta för att nämndens sekreterare nu ingår i den centrala administrationen 
för kommunstyrelsen. 

Verksamhetema fick följande resultat per 31mars 2014. Smntliga 
verksamheter prognosliserar att hålla budget. Total budget efter 
omfördelning som hälmed föreslås till kommunstyrelsen med -2 600 tkr blir 
totalt -89 03 7 tkr. Nänu1den prognosliserar att budgeten kmnmer hållas. 
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- Utfall-59, budget -267 Namndverksamhet 
(ny budget efter omföring till kommunstyrelsen -121) 

- -2 358 Administrativa avdelningen har flyttas över i sin helhet till 
kommunstyrelsen 

- -386 tkr utfall, budget -l 460 tkr budget MTF-Ledning 
(ny budget efter omföring till kommunstyrelsen med -121 tkr) 

- -7 165 tkr utfall, -27 613 tkr budget Gator, park och belysning 
- -741 tkr utfall, -2 000 tkr budget Gårdsanläggningar 
- -3 032 tkr ntfull, -12 670 tkr budget Idrottsanläggningar 
- -l 07 tkr utfall, -65 5 tkr budget Buss, bil och spårbunden trafik 
- -6 742 tkr utfall, -28 324 tkr budget Kostavdelningen 
- 761 tkr utfall, -4 537 tkr budget Fastighetsavdelningen 
- -2 999 tkr utfall, -11 511 tkr budget, Lokalvårdsavdelningen 
- -20 470 tkr utfall, -89 037 tkr budget Summa miljö- och 

teknikfcirvaltningen (exkl. VA & Avfall) efter överfciring av -2 600 tkr 
till kommunstyrelsen. 

Investeringsbudgeten fastställdes til163 947 tkr för miljö- och 
tekniknämnden2014. Inför kommunfullmäktige 2014-04-28 föreslår miljö
och tekniknamnden att kommunfullmäktige överför det överskott som 
namnden har avseende investeringar från 2013 på totalt 6 832 tkr. Nämnden 
förutsätter att kommunfullmäktige överför medel til120 14 och den totalt 
investeringsbudgeten blir då totalt 70 779 tkr. 

Utfall för investeringar är -17 062 tkr och prognosen är att projektet 
Junibackens förskola kommer få en avvikelse. U1iderskottet i projektet 
kommer av att man investerade mer under 2013 än vad man hade i budget. 
Infcir budgetarbetet 2015 kommer nämnden föreslå utökade medel för att 
täcka underskottet i projektet som sträcker sig över flera år. Junibackens 
fårskola beräknas stå klart för inflyttning den l januari 2015. 

VA-avdelningens verksamhet är helt taxefmansierad och redovisas därför· 
separat. Prognostisering av årets resultat blir O tkr. 

Investeringsbudgeten beslutade kommunfullmäktige att uppgå till l l 020 
tkr. Avseende utökad investeringsbudget se separat ärende 2014/38. En 

. utökning av investeringsramen avseende oplanerade exploateringar inom 
tätorten i verksamhetsmmådet. V A äskar ytterligare 3 mkr för exploatering 
tät mi. 

Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet som får sina intäkte.t 
via avfallstaxan. Avdelningenprognostiserarett underskott på 2 mkr vilket 
avser inköp av kärl for projektet matavfallsinsamling. Detta underskott 
kmmner att finansieras av fonden som avfallsavd?lningen har i kommunen. 
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Miljö- och tekniknämnden 
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Allt enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-04. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning mars 2014- Miljö- och tekniknämnden 

Delårsuppföljning mars 2014- VA-avdelningen 

Delårsuppföljning mars 2014- Avfallsavdelningen 

Tjänsteskrivelse, 2014-04-16 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår att överföra -2 600 tkr av 
budgetramen till kommunstyrelsen. 

2. Miljö-och tekniknämnden godkänner redovisningen av 
delårsuppföljning för mars 2014 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

3. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Konununstyrelse 
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
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1 Sammanfattning 

Under perioden jannari-mars har nämnden arbetat med att ta fram beslutsunderlag till 
den omorganisation som leder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmynnat i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheterna. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den kommer att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksamhetsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

F ömtsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av förvaltningen. 
Miljö- och tekniknämnden har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 2014 enligt 
anvisningarna från kommunstyrelsen. Miljö- och tekniknämnden väntas hålla budget i 
balans och lämnar härmed rapporten per verksamhet. Uppföljning per investering ingår 
också i denna rapport och där finns en avvikelse att rapportera på återuppbyggnad av 
Junibackens förskola. Underskottet i projektet kommer av att man investerade mer 
under 2012 än vad man hade i budget. Inför budgetarbetet 2015 kommer nänmden 
föreslå utökade medel för att täcka underskottet i projektet som sträcker sig över flera 
år. Junibackens förskola beräknas stå klart för inflyttning den l januari 2015. 

1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Med anledning av att miljö- och teknikförvaltningen väntas hålla budget i balans 2014 
så kommenteras inte detta avsnitt 

Atgärd 

2 Volymer och nyckeltal 

2.1 Fastighetsavdelningen 

ygly!11/~yckeltal. l.)tfall2013 Buqget 201.4 
Utfall IVIar 

. 2013 

Area kommunägd, 90 832 90 601 90 832 
kvm BRA 

Area inhyrda 18 073 17 168 18 073 
lokaler, kvm BRA 

Tillsyn och skötsel, 73 76 17 
kr/kvm 

Energi, kr/kvm 143 159 23 

Vatten och avlopp, 14 15 5 
kr/kvm 

Avhjälpande 61 56 13 
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.· . . .. . · ... ·· · .. . . ·· ··. . . . · .. Progno~ ·· 
Utfall Mar Utfall Mar 

6udget2014 .. Volym/nyckeltal •...•••••.•••• U~all 2013 2013 2014 
helår Mar 

l ·.··•·. .··.• ; .· .•....•• . . .. . · ..•.. ·- < •· .• ·· .. · .' < > • 2014 .... · .. ··· 

underhåll totalt, 
kr/kvm 

Avhjälpande 373 300 97 111 400 
underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

Planerat underhåll, 71 79 17 8 79 
kr/kvm 

Av 2 000 2 000 2 000 o 2 000 
kommunfullmäktige 
avsedda pengar 
för underhåll, 
fastighet, tkr 

Lokalvård, kr/kvm 103 107 28 28 107 

Avhjälpande 990 750 175 155 750 
underhåll 
storkök, tkr 

Area kommunägd, kvm BRA 

Ingående volym den l januari 2014 för kommunägd area. Kommunen sålde fastigheten 
Humlan 2013. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Ingående volym den l januari 2014 får externt inhyrd area. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder 
med ett fårväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen 
hos ett förvaltningsobjekt 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnad får uppvärmning och elförbrukning i lokaler. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnad för vatten och avlopp till lokaler. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Verksamhetens utfall beror på vilka oförutsedda händelser som sker under året. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnad får fukt- och vattenskador som inträffat i kommunens 
lokaler. Under 2014 har en större vattenskada inträffat på Skörby förskola. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Under 
2014 har störst andel underhåll genomförts på Nybyggets förskola, Fridegård och 
skeppsgårdens förskola. 
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Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser de av kommunfullmäktige är avsedda pengar för underhåll av kommunens 
fastigheter. 

Lokalvård, kr/kvm 

Visar en ökning från föregående år då budget ökas för utökade städytor och 
kvalitetsförbättringar. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för reparationer som utförs i storköken. 

2.2 Gatuavdelningen 

PfOgnO_S 
.h~lår Mar 
. 2014 

··voiymtnyckelial Utfall 2013 Budget20t4 

Ljuspunkt, kr/inv 268 290 74 105 290 

Vinterväghållning, kr per 289 363 176 99 275 
inv/år 

Beläggningsunderhåll, kr 98 75 7 3 75 
per inv/år 

Trafikskada, tkr 245 150 22 204 500 

Gräsklippning, kr per 61 50 o o 50 
inv/år 

Av kommunfullmäktige 1 500 1 500 146 57 1 500 
avsedda pengar för 
underhållsbeläggning, 
gata, tkr 

Ljuspunkt, kr/inv 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, antalljuspunkter samt eventuelllägre 
energiförbrukning i takt med att avdelningen byter ut kvicksilverlampor mot 
natriumhalogen eller andra energisnåla ljuskällor. Aktuellt utfall delas med aktuellt 
antal kommuninvånare, beräknat på 20 000 invånare. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under periodenjanuari-april/maj samt 
oktober-december. Utfallet varierar stort beroende på framförallt väderleken. Perioden 
januari-mars har varit mild och snöfattig och därför är kostnaderna låga. 
Sandupptagningen har påbörjats men inte fakturerats. Det återstår också kostnader för 
beredskapsersättning som ä1mu inte betalats ut (beredskapen pågår tillmitten av april). 
HaJkbekämpningen av stora leder har överförts till egen regi på grund av att aktuell 
entreprenör avsade sig uppdraget under innevarande avtalsperiod. Kostnaden för detta 
måste analyseras nännare. 

Under sommaren kornmer ny upphandling av vinterväghållningen att göras. Denna kan 
i1mebära ökade kostnader då entreprenörerna vill kompensera för höjda personal- och 
drivmedelskostnader samt troligen höja sina beredskapsersättningar. 
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Det går inte att förutsäga hur vädret konnner att vara under okt-dec och vi måste då 
avsätta medel för att kunna möta kostnaderna för en period med mycket snö och halka. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med alduellt invånarantal. Under 
2014 har endast de av konnnunfullmäktige avsatta medlen för underhållsbeläggningar 
(1,5 mkr) avsatts för underhållsbeläggningar för att kunna möta ökade kostnader för 
vinterväghållning och gatubelysning. Budgeterade medel för beläggningsunderhåll 
delas med alduellt invånarantal. Invånarantal2014 beräknat till20 000. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och 
vägskyltar i tkr. Tidigare kunde konnnunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen 
men denna möjlighet har upphört. Kostnaden för trafikskador tenderar att öka. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal, för närvarande 
20 000. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar fOr underhålls beläggning, gata, tkr 

Konnnun:fullmäktige har tilldelat gatuavdelningen l ,5 mkr i extra anslag för 
underhålls beläggning. Faldiskt utfall redovisas i tkr. 

2.3 Kostavdelningen 

Antal serverade 168 168 198 038 51 947 49582 181 800 
lunchportioner 
totaltlår förskola 

Antal serverade 469 777 486 775 110 177 129 392 452 872 
lunchportioner 
total/år 
grundskola 

Antal serverade 73 032 79 815 24167 22607 75300 
lunchportioner 
total/år 
gymnasium 

Kostavdelningen 19 18 o 20 
ska öka andelen 
inköpta 
ekologiska 
livsmedel, (%) 
procent 

Antal tillagade 77167 80100 20 186 20 078 80300 
portioner totaltlår 
i 
äldreomsorgskök 

Antal serverade lunchportioner totalt/år förskola 

statistik är baserad på serverade antallunchportioner för förskolebarn och pedagoger 
sarrunantaget (i statistiken saknas dock två avdelningar på Junibacken då dessa räknas 
in i Slottsskolans statistik). 
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Antal ätande i förskolan kan öka under året då fler barn förväntas gå från 15 timmar 
barnomsorg/dag till25 tinunar barnomsorg/dag och detta konuner då inkludera 
lunchservering. Detta förklarar en högre satt budget. 

Prognos helår baseras på verkligt utfalljan-mars 2014. 

Antal serverade lunchportioner total/år grundskola 

Avser totalt antal serverade portioner i grundskola (exklusive levererade portioner till 
kommunal förskola) ink! levererade portioner till externa kunder och pedagoger. (i 
statistiken har tillkanunit två avdelningar på Junibacken då dessa räknas in i 
slottsskolans statistik). 

Prognos helår baseras på verkligt utfall jan-mar 2014. Prognos förändring jämfört med 
budget pga av att vi beräknar nyckeltal utifrån serverade portioner istället för tillagade 
(förutom utskick extern kund). De förskaleportioner som tillagas på skolor har tidigare 
(utfall år 2013 och budget år 2014) räknats in i grundskolans portionsstatistik 

Antal serverade lunchportioner total/år gymnasium 

A v ser totalt tillagade portioner ink! externa kunder och pedagoger. 

Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent 

Kostavdelningen fortsätter öka andel ekologiska inköp under år 2014. Endast 
halvårsrapportering och helårsrapportering konuner att ske. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök 

Äldreomsorgen Pomona, hemtjänst och externa kunder. 

2.4 Övriga nyckeltal 

skadegörelse, !kr 667 

Klotter, !kr 106 

Snöröjning, 5 917 
halkbekämpning, 
snötransport och 
sandupptagning, !kr 

skadegörelse, tkr 

Budget2014 

700 

105 

7 310 

Utfall Mar 
"2013 

58 

21 

3 532 

37 700 

9 105 

1 996 5 500 

skadegörelsen på galnavdelningens anläggningar har minskat under en period. 

Klotter, tkr 

Klotter har minskat något under en period. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Vinterväghållningens kostnader innefattar samtliga kostnader för snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. 
Verksamheten bedrivs under periodenjanuari-april/maj samt oktober-december. Utfallet 
varierar stort beroende på framförallt väderleken. Periodenjan-mars har varit ovanligt 
mild med minskade kostnader som följd. 
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Under sommaren kommer ny upphandling av vinterväghållningen att göras. Denna kan 
innebära ökade kostnader då entreprenörerna vill kompensera för höjda personal- och 
drivmedelskostnader samt troligen höja sina beredskapsersättningar. 

Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att vara under okt -dec och vi måste då 
avsätta medel för att kunna möta kostnaderna för en period med mycket snö och halka. 

3 Drift- och investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, § 43 om nämndemas driftramar, 
övergripande mål och skattesats för år 2014 och plan för åren 2015-2016. Budgetramen 
för miljö- och tekniknänmden var totalt 98 696 tkr. 

På gnmd av organisatoriska förändringar och förändring vad gäller omrälming av 
internhyror i och med det låga ränteläget och utfördelning av kaptialkostnader till 
nämnderna så beslutade kommunfullmäktige om en justering av alla nämnders 
budgetramar 2013-12-16, § 99. 

Kommunfullmäktige beslutade att miljö- och tekniknänmden budgetram minskas med 
l 572 tkr till 90 087 . Minskningen beror på omräkning av internhyran beroende på 
minskade kapitaltjänstkostnader, vilket påverkar internhyran positivt. 

I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att utöka ramen för miljö- och 
tekniknämnden avseende nya lokaler i Landstingshuset med l 550 tkr. Efter 
kommunstyrelsens beslut 2013-11-25 § 200 är den nya budgeten 91 637 tkr. 

Administrativa avdelningen flyttades till kommunstyrelsen och nya bygg- och 
miljöförvaltningen den l januari 2014. Detta innebär att budgeten för administrativa 
avdelningen minskas i sin helhet men även för nämndverksamheten minskar med -
121 tkr och MTF-ledning med -121 tkr. Detta för att nämndens sekreterare nu ingår i 
den centrala administrationen för kmmnunstyrelsen. 

Total driftbudget eller alla omfördelningar blir för miljö- och tekniknämnden -89 
03 7 tkr. Då har -2 600 tkr flyttas till kommunstyrelsen. 

Investeringsbudgeten beslutades av korrnnunfullmäktige 2013-09-23 § 68 till63 947 tkr 
för miljö- och tekniknämnden 2014. Inför kommunfullmäktige 2014-04-28 föreslår 
miljö- och tekniknämnden att kommunfullmäktige överför överskott som nämnden har 
avseende investeringar från 2013 på totalt 6 832 tkr, till2014. Om kommunfullmäktige 
beslutar om överföring så kommer den totala investeringsbudgeten bli 70 779 tkr för 
miljö- och tekniknärnnden. 

3.1 Driftredovisning 

l \f;,t:/; .· .. ··.·.··· .· i 
. ····•·• .· .• 

· ......... ,. ·. . . .. . ·• .lltlaiL. Prog~o .·····.·.·· ... •.·· .. · l '.; 
'·• "Tkr 

BoksJu Buclget <,Mär~-_:.;- - Avvikel Not 
i .... · .• ·... .i .· . ······'.··· ··.· ..• t2013. . 2014. 

. 2014 . 
. s 

Is<> • .· . l .• ·· ..•••. >. .'"• .. ·· .. ·· .. 

Nämndverksamhel -388 -267 -59 -267 o 
MTF-Ledning -2 023 -1 460 -386 -1 460 o 
Gator, park och belysning -22 308 -27 613 -7 165 -27 613 o 
Gårdsanläggningar -2 374 -2 000 -741 -2 000 o 
Idrottsanläggningar -7 360 -12 670 -3 032 -12 670 o 
Buss, bil & spårbunden trafik -73 -655 -107 -655 o 
Kostavd. -29 184 -28 324 -6 742 -28 324 o 
Fastighetsavd. -3 794 -4 537 761 -4 537 o 
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T kr .· 

.. ·.•· ...... ·. .. ·.·. . 

Lokalvård 

Summa 

Kommentarer driftredovisning 

Gatuavdelningen som helhet 

1 Bokslu Budget 
t2013 2014 

-11 262 -11 511 

-78 766 -89 037 

Utfall· . · . · . 

Progno Avvikel Not mars 
. 2014 

s se.· .••. ... ·. 

-2 999 -11 511 o 
-20 470 -89 037 o 

Verksamheterna gata/park och belysning visar idag ett nollresultat men redan idag bör 
vissa problem uppmärksammas. Beträffande verksamhet gatubelysning så påverkar 
besparingsåtgärder hösten 2013 årets verksamhet. Efter årsskiftet har eftersläpande 
reparationer utförts av dåvarande entreprenör till ett belopp av 939 tkr fram till mars 
månads slut då ny entreprenör tog vid. Den nya entreprenören har fortsatt med 
reparationsarbeten. Om vi ska fortsätta reparera i den omfattning som krävs kommer det 
att kosta ca 50 tkr/mån dvs 4-500 tkr ytterligare under 2014. Energikostnaden beräknas 
till ca 4,2 mkr för helår. Sammantaget pekar analysen på ett underskott på 
gatubelysningen på ca 700-1000 tkr. 

Ä ven verksamheten gata/park drift och underhåll har högre kostnader än budgeterat 
bland armat på grund av ökade kostnader för personal, drivmedel och reparationer. De 
ökade personalkostnaderna beror delvis på att vi tagit över del av vinterväghållningen 
(halkbekärnpning av stora leder), men även av ett högre löneläge vid rekrytering av ny 
personal. Konkurrensen från Stockholm märks av inom våJ.i yrkesområde. En följd av 
att vi utför större delar av balkbekämpningen i egen regi är också ökade kostnader för 
drivmedel och reparationer. 

Verksamhet gårdsanläggningar har också haft höga kostnader for reparationer av fel 
som upptäckts vid säkerhetsbesiktning av lekutrustningen. Även här kan ett underskott 
befaras. 

Prognosen för gamavdelningen som helhet blir dock att budget kommer att hållas. De 
minskade kostnaderna för vinterväghållningen under perioden jan-mars kommer att 
uppväga de ökade kostnaderna inom de andra verksamheterna. Det är dock inte troligt 
att ett överskott kommer att kum1a lämnas. Det kan också konstateras att det fortfarande 
är kostnaderna för vinterväghållningen som styr resultatet för gatuavdelningen. Om 
periodenjan-mars detta år hade sett ut som 2012 så hade vi redan nu tvingats konstatera 
att verksamheten skulle komma att gå med underskott vid årets slut om inte all annan 
verksamhet i stort sett skulle upphöra. 

Under sommaren kommer ny upphandling av vinterväghållningen att göras. Denna kan 
itmebära ökade kostnader då entreprenörerna vill kompensera för höjda personal- och 
drivmedelskostnader samt troligen höja sina beredskapsersättningar. 

Underhåll och snöröjning 

BÖI<slu 
Utfall. 

Progno Avvikel 
Not 

.1:2013 se 

Underhåll fastighet -2 000 -2 000 -293 -2 000 o 
Underhåll beläggningar gata' -1 500 -1 500 -57 -1 500 o 
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BoksJu Budget Utfall 
Progno Avvikel rmars Not t 2013 . 2014 

2014 
S_-

-5 917 -7 310 -1 131 -5 500 

3.2 Investeringsredovisning 

jkri( \ i ... iii•• ...•. . > Boks l u Budget 1 . Utfall•.·• Progno Avviket .·· 

Not 
·- <?·•···········.· •>'··.··.····· .. ··.-····· 

l t2013 ..•. 2014 mars 2014 .s se-': l 

Inventarier avskr 5 år -453 -820 o -820 o 
Inventarier avskr 3 år -47 -135 -16 -135 o 
Inventarier avskr 1 O år -247 o o o o 
SummaMTF -747 -955 -16 -955 o 

Trafiksäkerhet Futurum o -2 000 o -2 000 o 
Trafiksäkerhet vid Lidl o -500 o -500 o 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -17 o o o o 
Utemiljö, utrustning skolor -891 o o o o 
Utemiljö Futurum o -650 o -650 o 
Utemiljö Gransäter o -250 o -250 o 
Utemiljö Nybygget o -600 o -600 o 
Utemiljö Skogsbrynet o -300 o -300 o 
Utemiljö slottsskolan o -250 o -250 o 
Utemiljö Viby förskola o -200 o -200 o 
Utemiljö Vibyskolan o -150 o -150 o 
Utemiljö Vikingens förskola o -100 o -100 o 
Parken utanför kommunhuset -48 -602 -101 -602 o 1 

Räddningsväg Krägga -26 -493 o -493 o 2 

Belysning banvallen o -1 000 o -1 000 o 2 

By1e kvicksilverarmaturer -489 o o o o 
Kommunala badbryggor -399 o o o o 
Konstgräsplan -1 343 o o o o 
Järnvägsparken -16 -1 484 o -1 484 o 
Kolonilottsområde -238 -362 -357 -362 o 
Offentliga utemiljöer -270 o o o o 
Hundrastgård -25 -125 -106 -125 o 
Cykelparkeing vid stationen o -100 o -100 o 
Viby spår, omläggning & utegym o -300 o -300 o 
Sandhopp i Skokloster o -1 000 o -1 000 o 

' 
Hälsans stig o -150 o -150 o 
Elijusspår Skokloster o -100 o -100 o 
Skatepark Skokloster o -100 o -100 o . 

Summa Gatuavdelningen -3 762 -10 816 -564 -10 816 o 
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••• 

Boks l u Budget · •· Utfall •• Progno Awikel 
T kr Not ...... · .. . . ·. •.· !2013 .. 2014 .. mars 2014 . s 1·. se .· 

Lundby ridanläggning -2 104 o o o o 
Nya Junibacken förskola -29 524 -23 839 -8 596 -23 839 o 3 

Verksamhetsförändring Skolnämnd -102 -2 398 -195 -2 398 o 
Västerängen 

Sjövägen grp (fd Oktavia) -4416 -8 714 -1 043 -8 714 o 
Verksamhetsanpassning Lärarskolan o -650 o -650 o 
Brand och inbrottslarm -795 -800 -249 -800 o 
Äldreboendet solängen -7683 o o o o 
Takåtgärder skola, Västerängsskolan -12 743 -17257 -6 971 -17 257 o 
Reservkraft kommunhuset 271 o o o o 
Cafe Håbo -822 o o o o 
Ventilationsombyggnad -254 o o o o 
Arbetsmiljö förskolor o -1 900 o -1 900 o 
Matsal Gymnasieskolan o -400 o -400 o 
Verksamhetsanpassning Äldrecenter o -200 o -200 o 
mansängen 

Simhallen renovering o -2 200 -8 -2 200 o 
Fullmäktigesalarna i kommunhuset o -350 o -350 o 
tillgänglighet 

Kvarnkojan, iordningsställa raststugan o -300 o -300 o 
Summa Fastighetsavdelningen -58172 -59 008 -17 062 -59 008 o 

Summa MTF -62 681 -70 779 -17 642 -70 779 o 

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten beslutades av kommunfullmäktige 2013-09-23 § 68 till63 947 tkr 
för miljö- och tekniknämnden 2014. Inför kommunfullmäktige 2014-04-28 föreslår 
miljö- och tekniknämnden att kommunfulhnäktige överför överskott som nämnden har 
avseende investeringar från 2013 på totalt 6 832 tkr, ti112014. Om kommunfullmäktige 
beslutar om överföring så kommer den totala investeringsbudgeten bli 70 779 tkr för 
miljö- och tekniknämnden. 

1. Parken utanför kommunhuset 
Den budget som finns för projektet kommer inte att räcka för att genomföra förslaget 
som presenterades i på ett tidigare nämndssammanträde. Om nämnden vill att hela 
projektet ska genomföras under 2014 måste omfördelningar inom befintlig 
investeringsbudget göras. 

2. Räddningsväg Krägga och belysning banvallen 

Projekt räddningsväg Krägga innefattar två olika projekt, Det ena är byggnation av den 
ge-väg som finns i detaljplanen och som ersätter räddningsvägen i samma detaljplan 
eftersom Trafikverket planerar trafikplats Krägga. Det andra är uppsättning av 
gatubelysning utmed den gamla banvallen mellan Krägga och bron över motEnköpings 
kommun. Projektet innehåller en rad olösta frågor som bör utredas im1an 
genomförandet. Marken längs med sträckan ägs bara till ca en tredjedel av Håbo 
konunun. Kan kommunen utföra investeringar på arman pmis mark? Frågan om vem 
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som ska stå för kostnad för nytt abonnemang och framtida drift- och underhållskostnad 
är inte heller utredd. Håbo kommun har idag ingen gatubelysning i Krägga Stämsvik. 
Den som finns ägs och bekostas av de boende. 

3. Nya Junibacken forskola 

Nybyggnation pågår av förskola för åtta avdelningar och tillagningskök i Skokloster. 
Syftet är att ersätta den tidigare byggnaden som brann ned i maj 2012. Under år 2012 
upparbetades kostnader för brandskadan med sanering, evakueringspaviljonger och 
upphandling. Dessa kostnader har förts med till år 2014 och medför att projektet 
redovisar underskott. Sintreglering kommer att göras år 2015 då projektet avslutas och 
kommer rymmas inom den totala budgeten för investeringen. Inflyttning är planerad till 
årsskiftet 2014/2015. 

Jft Miljö- och tekniknämnden, Delårsuppföljning Mars 2014 
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1 Sammanfattning 

V A -avdelningen har arbetat med slutbesiktningar och efterbesiktningar av 
kvävereningsprojektet Nya entreprenader på mark- och VA-arbeten, slamsugning och 
spolning samt transport av slam har påbörjats vilket har medfört förändrade rutiner och 
uppföljning av arbetena. Avdelningenhar varit mycket delaktig i exploateringsprojekt, 
bl a Logistik Bålsta. Vidare fortsätter arbetet med omorganisationen på Miljö- och 
teknikförvaltningen och kundtjänst för V A och avfall har fasats över till kontaktcenter 
som tar över första kontakten och enklare handläggning av V A-ärenden. 

Under periodenjanuari-mars har nämnden arbetat med att ta fram beslutsunderlag till 
den omorganisation som leder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmynnat i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheterna. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsanunans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den kommer att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksamhetsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av förvaltningen. 
V A -avdelningen har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 2014 enligt anvisningarna 
från kommunstyrelsen. V A-avdelningen väntas hålla budget i balans och lämnar härmed 
rapporten per verksamhet. Uppföljning per investering ingår också i denna rapport, även 
på investeringar förväntas avdelningen att hålla budget i balans. 

2 Volymer och nyckeltal 

2.1 Va-avdelningen 
' ,' __ "._ --- -.: - . -,' .. ~ 

v.M~~~y~kel!al• 

Producerad 
mängd 
dricksvatten, 
m3/år 

Renad mängd 
avloppsvatten, 
m3/år 

Antal 
abonnenter, st 

1 736 509 

2 151 122 

5 903 

1 707 000 

2 500 000 

6000 

Prodncerad mängd dricksvatten, m3/år 

379 602 361 104 

766 044 752 737 

5 896 5 903 

Prögnös 
hel.år)lllar 

. 2014 

1 730 000 

2 350 000 

5 960 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler 
invånare. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka i takt med att konnnunen får fler invånare. 
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Antal abonnenter, st 

Fler lägenheter, villor och verksamheter byggs vilket göra att antal abonnenter ökar. 

3 Drift- och investeringsredovisning 

3.1 Driftredovisning 

". ·. '... .. < < 
· .. '. ,,. Utfall 

Progno 

. . 
1·.· < ', i ···-·.·.·'·" Boks l u Budget Avviket Not 

> ..• , .,, ..••... _·····.····•,· ·.·· .. ·. · ... , . . ··· .. ·. 
t2013 2014 . 1

.,_ mars .•.. . s 1.· se · ·,. 2014 ·. ,._. ·..... ·.·· . ' 
Vatten och avlopp gemensamt 12 793 14 316 7 524 14 316 o 
Vattenverk drift -3 432 -3 090 -715 ·3 090 o 
Pumpstationer drift -1 326 -1 440 -242 -1 440 o 
Ledningsnät drift -2 982 -2 894 -386 ·2 894 o 
Reningsverk drift -5544 -6 542 -1 533 ·6 542 o 
Dagvatten o -350 o -350 o 
Summa -491 o 4648 o o 

Kommentarer driftredovisning 

Eftersom V A-avdelnillgen väntas hålla budget konunenteras inte detta avsnitt. 

3.2 Investeringsredovisning 

Kapacitetsökning Bålsta W 

Omläggningar ledningar 

Tankstationer 

Bräddningsanordning Skokloster W 

Brunnstätning 

Flytt av ventilation Bålsta W 

Handkörning Bålsta W 

Renvattenpumpar Bålsta W 

Ekilla pumpstation 

Kemikalietankar/farmartankar 

Asfaltering Skokloster W 

Brutet vatten på pumpstationer 

övergran Tallbacka Kivinge 

Larm och kommunikation 

Inventarier, data VA-avdelningen 

Personaldel, Bålsta ARV 

Exploatering lätort 

Upprustning pumpstation 

Kväverening, Bålsta RV 

Summa 

Bokslu . Budget · Utfall · 
t2013. 1 20;1~ ma.-52014 

l Progr\() 
.;;~c·. 

.1vvikel ~ot 
·.·,•·· se .. _ . , ... 

o -250 o -250 o 
-4 993 -7 000 -119 -7 000 o 

o -1 000 o -1 000 o 
o -200 o -200 o 
o -500 o -500 o 
o -200 o -200 o 
o -300 o -300 o 
o -300 o -300 o 
o -500 o -500 o 
o -200 o -200 o 
o -70 o -70 o 
o -500 o -500 o 

-110 o o o o 
-73 o o o o 

-209 o o o o 
-4 574 o o o o 
-1 393 o -679 -3 000 -3 000 1 . 

-231 o o o o 
-46 517 o o o o 
-58 100 -11 020 -798 -14 020 -3 000 
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Kommentarer investeringsredovisning 

l. Då antalet exploateringar ser ut att öka inom tätorten och VA-verksamhetsområdet 
kommer VA-avdelningen att äska medel i samband med delårsuppföljningen där vi 
begär 3 000 tkr (ärende MTN nr 20 14/38) då vi har svårt att bedöma intäkterna på 
anslutningsavgifter kontra utgifterna får ledningsarbetena. Hittills har flera av arbetena 
krävt sprängning vilket är en mycket fördyrande kostnad. 
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1 Sammanfattning 

Inköp av nya kärl för att samla in matavfall i Håbo gör att Avfallsavdelningen 
prognostiserarett underskott på 2 mkr. Nu finns det dock bra förutsättningar för att 
lyckas uppnå miljömålen genom uppsamlingen av matavfalL Under våren kommer alla 
som har onsdags- och torsdagshämtning att få sina bruna kärl för insamling av 
matavfalL 

Avdelningen har påböijat förprojekteringen av utbyggnaden av Å VC Västerskog och 
tagit fram en mall för en ny Avfallsplan för Håbo kommun. 

Under periodenjanuari-mars har nänn1den arbetat med att ta fram beslutsunderlag till 
den omorganisation somleder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmy1mat i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheter. Kundtjänst för V A och avfall 
har fasats över till kontaktcenter som tar över första kontakten med kommuninvånarna 
och enklare handläggning avfallsärenden. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsmans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den kommer att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksanllietsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
länmas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av förvaltningen. 
Avfallsavdelningen har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 2014 enligt 
anvisningarna från kommunstyrelsen. avfallsavdelningen väntas gå med underskott på 
2 mkr och länmar härmed rapporten per verksanillet. Uppföljning per investering ingår 
också i dernJa rapport, även på investeringar förväntas avdelningen att hålla budget i 
balans. 

2 Volymer och nyckeltal 

2.1 Avfallsavdelningen 

.\folymillyckeltal Utfall2013 Budget2014 Otfalllvl~r Prog11os 

2014. 
helår Mar 

:2014 . 

Hushållsavfall, tonlår 4 378 4 800 1 139 1 004 4400 

Antal besök vid 86 762 88 ODD 13 290 17 419 90 000 
återvinningscentralen, 
st 

Antal ton avfall på 5 613 5500 640 904 5 700 
återvinningscentralen, 
tonlår 

Hushållsavfall, 222 235 57,81 50,2 225 
kg/invånare 

Grovavfall, 281 265 32,48 45,2 280 
kgfinvånare 

Andel kunder som är 21 21 20 21 21 
anslutna till e-faktura 
(%) procent 
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Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall förväntas minska något jämföii med tidigare prognos. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besök samt mängden avfall på återvinningscentralen ökar stadigt. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 

I takt med att insamling av matavfall införs blir fler och fler medvetna om sortering av 
förpackningar och övrigt avfall. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Kommunen får fler invånare men mängden hushållsavfall förväntas inte öka, då fler 
sorterar sitt avfall på återvinningsstationer och återvinningscentralen. 

Grovavfall, kg/invånare 

Mängden grovavfall är i stort sett densarmna som föregående år. 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura(%) procent 

Andel kunder anslutna till e-faktura förväntas inte öka. 

3 Drift- och investeringsredovisning 

3.1 Driftredovisning 

Utfall 
B
1

<>
2
k
0
s
1
I
3
4 B

2
u ... 
0
d
1
g
4
et . mars < Pr()gno. Alivikel . Not 

2o14 s ··s~ 

Avfallshantering 2372 3 707 2 695 1 707 -2 000 

Kundtjänst V NAvfall 95 o -164 o o 
Ave Västerskog -3 472 -3 707 -319 -3 707 o 
Summa -1 005 o 2 212 -2 000 -2 000 

Kommentarer driftredovisning 

l. Avfallshantering (-2000 tkr) 

På grund av planerade kärlinköp av fonderade medel i samband med införande av 
matavfallsinsamling gör verksamheten ett underskott. 

3.2 Investeringsredovisning 

IJkr >> .·· .... ·.. · ·.·· ·.·. ··· Boks l u Budget · ·•· l)tfall•··· Prpgno Avyikel ~\ >.. . ..•.•.. .•. )>./ .. Nob 
t20.13 2014 mars2014 . "· -s~-- ... 

Körplåtar Ave o -200 o o 200 1 

Ombyggnad ny Ave o -500 o -500 o . 

TV-skärm utomhus o -50 o -50 o 2 

Summa o -750 o -550 200 
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Kommentarer investeringsredovisning 

l. Körplåtar Å VC 

Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2014/26 § 36 så kommer investeringen för 
körplåtar att utgå. Istället.för körplåtar föreslås inpasseringssystemet och grindarna för 
tunga fordon att bytas ut för att öka säkerheten på anläggningen. Ett ärende gällande 
detta kommer att skrivas fram till nämnden. 

2. TV-skärm utomhus 

En utomhusanpassad infonnationsskärm till besökare på Å VC investeras. 

/tr_~~~---=-:-:----------=-=-
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §53 MTN 2014/43 

Upphandling mejerivaror i storförpackning 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal får mejerivaror i storfårpackning går ut den 30 september 
2014. Ny upphandling behöver göras och nytt avtal tecknas senast den l 
oktober 2014. 

Upphandlingen avser inköp av mejerivaror i storfårpackning får 
kommunens verksamheter. I avtalet ska transport till verksarnheterna ingå. 
Kostnaden får inköpen beräknas bli 1,4 miljoner per år och avtalet bör 
skrivas på två år med möjlighet till två års frirlängning. Enligt 
delegationsordningen for miljö- och tekniknänmden får beslut om 
upphandling tas av avdelningschef eller fårvaltningschefupp till 50 
pris basbelopp, beslut om upphandling måste därfår tas av nämnden. 

Upphandlingen kommer att ske i enlighet med kommunens 
upphandlingspolicy. 

Beslutsunderlag 

Avtal2010-10-0l 

Förlängning av avtal2012-07-02 

Tjänstesk:J.ivelse, 2014-04-16 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden godkänner upphandlingen och delegerar till 
ordförande att: 
- besluta om godkännande av fdrfrågningsunderlag 
-besluta om tilldelningsbeslut 
- teckna avtal med vald leverantör (med kontrasignering av 
fårvaltningschef eller nälrmdsekreterare) 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 

.EXPEDIERAD S\GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.931 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och p lats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
Datum 

2014-05-05 

Kl. 15.00- 18.30, Skoklosterummet, Konununhuset, Bålsta 

Christian Nordberg (MP), ordförande 
Christer Liden (M), vice ordförande 
Helene Cranser (S) ersätter Lars-Göran Bromander (S) §§ 40 -51 
Solweig Lundkvist (S) ersätter Lars-Göran Bromander (S) §§ 52-55 
Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Peter Björkman (BÅP) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Berith Skiöld (FP) 

Anders Almroth, förvaltningschef 

Anna Darpe, V Al Avfallschef 

Ulla Lindroth-Andersson, gatuchef 

Linda Sjöborg, fastighetschef 

Camilla Grandin, kostchef 

Lars Åhlander, trafikingenjör 

Marika Hansson, V A-ingenjör 

Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Nicklas Göransson, ÅF lnfrastructure 

Sanna Eveby, ÅF Intrastructure 

Johanna Lööf ÅF Intrastructure 

Christer Liden (M) 

2014-05-12 

§§ 40-41,43-52 samt 54-55 

Christer Liden (M) 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatmil 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-05 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2014-05-05 

2014-05-12 

Håbo kommun 

Datum för 
anslags nedtagande 2014-06-03 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 40 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 41 Redovisning av inkomna handlingar/anmälningsärenden 

§ 42 Delårsuppföljning 2013, omedelbarjustering 

§ 4 3 Information investeringsprojekt-Fridegårdsgymnasiets matsal 

§ 44 Information om upphandling av förbränningsanläggning och transport 

§ 45 Information- beläggningsunderhåll gator 

§ 46 Information - utredning av fotbollsplaner på Futurum 

§ 4 7 Information- underhållsutredning, fastighetsavdelningen 

§ 48 Information- VA 2050, VA-avdelningen 

§ 49 Investeringsmedel till V A -avdelningen för exploatering tätort 

§50 Revidering av dagvattenpolicy år 2014 

§ 51 Investeringsmedel för utrustning till Landstingshuset 

§ 52 Avslutande av uppdrag- undersöka möjligheten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom 
kommunen 

§ 53 Upphandling av mejerivaror i storförpackningar, omedelbar justering 

§ 54 Uppdragslistan 

§ 55 Information från förvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/f/ l {f_ l 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §40 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2014/13 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegerings beslut, 2014-04-23 
- Tjänsteskrivelse, 2014-04-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 5 maj 2014. 

EXPEDIERAD UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.911 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN § 41 MTN 2014/31 

Redovisning av inkomna skrivelser/anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Amnälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan var av intresse för ledamöterna i 
miljö- och tekniknärnnden. De presenteras i en sammanställning, 
handlingarna finns i en pärm inför varje sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Sannnanställning av anmälningsärenden, 2014-04-23 

- Tjänsteskrivelse, 2014-04-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkä1ma redovisningen. 

JU. STERARE // ; 

if IJ. l 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 43 MTN 2014/12 

Information investeringsprojekt- Fridegårdskolans matsal 

Sammanfattning 
Projektet inleddes under hösten 2013 med ett antal möten i olika 
konstellationer. 

Samråd skedde på kostavdelningen där husmor på Bildningscentrum Jan 
Fridegård (BCJF) och medarbetarna presenterade sina synpunkter och 
önskemål för kostchefen. 

Rektor för BCJF och kostchefen träffades och diskuterade riktlinjer och 
förutsättningar för projektet. 

Kostchef, husmor och rektor för BCJF träffades och diskuterade ideer på 
plats i skolrestaurangen och kom överens om att ge möjlighet för 
skolrestaurangens gäster att tycka till om måltidsmilj ön. 

Under en veckas tid placerades det en förslagslåda i skolrestaurangen. 
Elever, personal på skolan, anställda i kommunhuset och övriga gäster gavs 
möjlighet att yttra sig och lämna fårslag på förändringar i måltidsmilj ön. 
Inkomna fårslag har gåtts igenom och sammanställts tillsammans med redan 
uppkomna ideer fråo tidigare möten. Bland annat framkom följande: 

Måla om serveringsdiskar, vännerier och mjölk/vattenbar för att skapa 
ett enhetligt intryck. 

Tillföra nedpendlade armaturer, hög bordsskiva/bardisk längs långvägg, 
barstolar, fåtöljer, soffbord, tavlor, växter, flyttbara rumsavskilj are, nya 
skyltar för matavfall, menytavla med belysning vid ingången samt 
buffelavlastning i "blå" delen. 

Möblera om vissa funktioner i serveringen 

Skapa rum i runnnet 

På längre sikt, ommålning av tak 

Kostchef och rektor enades, i januari 2014, om att uppdra till en 
inredningsarkitekt att arbeta fram tre förslag med olika teman. De teman 
som presenterades var Svmi & Vitt, Rustikt samt Författare. Under vecka 
9 -1 O hölls en omröstning bland skolans elever och gäster i 
skolrestaurangen. Röstningen var tillgänglig dels genom röstsedlar i 
restaurangen samt länk på kommunens intranät. Temat Rustikt segrade med 
flest antal röster och inredningsarkitekten gavs i uppdrag att ta fram 
konkreta förfrågningsunderlag utifrån valt tema. 

Förfrågningsunderlagen har skickats till Håbo kommuns tre upphandlade 
möbelleverantörer samt till de måleri-, elektriker- och snickerifOretag som 
kommunen har ramavtal med. Beställning och utförande av 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.914 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN §43 MTN 2014/12 

inredningsuppdrag kommer att ske under våren och sonnnaren. 
Återrapportering kommer att ske när arbetet slutförts. 

En preliminär beställning har lagts och ett avstämningsmöte är planerat till 
den 15 maj 2014. 

Centern anser att det är en onödig investering på en fungerande verksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-04-16 

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

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
Konnnunstyrelsen för kännedom 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN §44 MTN 2014/24 

Information om upphandling av förbränningsanläggning och 
transport 

Sammanfattning 
Kommunen har idag ett avtal med Vattenfall i Uppsala angående 
förbräm1ing av insamlat hushållsavfall. Avtalet löper ut 2014-09-30. Även 
ett avtal med Ragn Sells angående transporten till förbränningsanläggningen 
löper ut vid samma tidpunkt. Den 17 februari 2014 togs beslut om att teckna 
avtal för ny förbrä1mingsanläggning och transport till 
förbränningsanläggningen 

Anbudstiden för upphandlingen angående förbränningsanläggning är nu 
avslutad och två stycken anbud har inkommit, utvärdering har gjorts och 
tilldelningsbeslut har skickats ut. Sista dag för överklagan är den 22 april. 
Om ingen överklagan inkommit kan avtal tecknas enligt tidigare beslut av 
nämnden. 

Idag skickas avfallet till Vattenfalls anläggning i Uppsala och Håbo 
kommun betalar 508 kr per ton. Anbudspriset som inkommit ligger på 393 
kr per ton. 

Avtal är tecknat med AB Fortum V änne. Förfrågan om upphandling av 
transpmi skickas ut nästa vecka. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-04-15 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknänmden godkänner infonnationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.915 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §45 

Information om beläggningsunderhåll 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-05 

MTN 2014/41 

Gatuavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen ska 
komma ikapp med det eftersatta beläggningsunderhållet på våra gator och 
gång- och cykelvägar. Gatuavdelningen har anlitat konsultföretaget ÅF 
Infrastructure AB att sammanställa en rapport som innehåller konsekvenser 
och åtgärdsförslag för att komma tillrätta med eftersatt 
beläggningsunder håll. 

ÅF har levererat denna rapport 2014-04-08. En kort sammanfattning av 
rapporten visar att riksgenomsnittet för beläggningsunderhåll bland Sveriges 
kommuner ligger på strax över 4 kr/m2

, vilket skulle innebära för Håbo 
kommun en beläggningsbudget på knappt 4 Mkr (exklusive 
trafiklinjemålning och förebyggande underhåll). 

Det eftersatta beläggningsunderhållet uppgår till 52 Mkr och om kommunen 
har ett realistiskt mål att komma ikapp med 80% av det eftersatta 
underhållet på 5 år så skulle vi behöva 8,36 Mkr extra i 5 år utöver budgeten 
för det normala beläggningsunderhållet 

ÅF Infrastructure presenterade rapporten. 

Beslutsunderlag 

Konsekvensrapport eftersatt beläggningsunderhåll, 2014-04-08. 

- Tjänsteskrivelse, 2014-04-11 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna informationen. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

JUSTERARE ~ ~;': 

1{1.1 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §46 MTN 2014/44 

Information, utredning av fotbollsplaner vid Futurum 

Sammanfattning 

Björkvallens fotbollsarena kommer inom en snar framtid att bebyggas med 
bostäder efter en markaffär mellan Håbo kommun och SKANSKA AB. 
Denna exploatering innebär att det kommer att saknas bollplaner för de 
föreningar som nyttjar dessa. 

Gatuavdelningen har därför uppdragit åt konsultfciretaget ÅF InJi"astructure 
AB att utreda förutsättningar och kostnader för att ersätta Björkvallen 
genom en upprustning av befintlig grusplan och gräsplaner intill 
Futurumsko lan. 

ÅF levererade sin utredning 2014-03-28. Den redovisar att det fi1ms goda 
förutsättningar för att skapa bra, upprustade planer. Den befintliga planen 
föreslås göras om till konstgräsplan och de befintliga gräsplanerna rustas till 
en godtagbar standard. Kostnaden beräknas till 13-16 mkr för båda planerna. 
Till detta kommer utbyggnad av Skyddsvallen. Den iJmehåller idag två 
omklädningsrum och skulle behöva kompletteras med fler omklädningsrum, 
domarrum och förråd. Kostnaden beräknas till 5-7 mkr. 

ÅF Infrastucture presenterade sin utredning. Ytterligare utredning om 
möjligheten till uppvärmd plan och kostnader för det kan göras. 

Beslutsunderlag 
- Utredning "Fotbollsplaner Futurum", dat 2014-03-28. 

- Tjänsteskrivelse, 2014-04-16 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkäm1a informationen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.921 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §47 

Information underhållsutredning 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-05 

MTN 2014/40 

Kommunens byggnader har ett eftersatt underhåll och storleken på detta är 
utrett av fastighetsavdelningen. Utredningen omfattar behov av underhåll 
för planerat underhåll men även hur stort det eftersatta underhållet är. 

För att få en bedönming av en lämplig nivå i kronor per kvadratmeter för 
planerat underhåll har riktvärde per byggnadskategori använts. Riktvärden 
anger de kostnadsnivåer som en välskött fastighet med angivna egenskaper 
bör nå. I utredningen har värden hämtats från branschorganisationen 
REP AB, med 2012 års kostnadsnivå. 

För kommunens lokaler är behovet av planerat underhåll enligt nedan: 

Riktvärde 
kvm kategori %fördelning kr/kvm 

49 573 skola 55% 141 

10 727 förskola 12% 156 

8 347 kontor 9% 101 

17 783 övriga lokaler 20% 120 uppskattat riktvärde 

4171 avvecklingslokaler 5% 10 uppskattat riktvärde 

90 601 100% 129 

Om kommunens lokaler ska lemma hållas välskötta med en god standard bör 
budget finnas för planerat underhållmed 129 kronor per kvadratmeter. 

I Håbo kommun har kommunfullmäktige genomfört extra, välbehövliga 
satsningar på underhåll under de senaste åren, vilket har medfört en ökning 
av fastighetsunderhållet från 30 kr/kvm år 2010 till 71 kr/kvm år 2013. Trots 
dessa extra satsningar från kommunfullmäktige finns fortfarande ett behov 
av att höja nivån. 

Med en budget som inte räcker till för planerat underhåll skjuts kostnaderna 
framåt. Resultatet blir att ett eftersatt underhåll skapas där byggnaderna 
riskerar förfalla och kostnaderna på sikt bli än högre. Till exempel ett tak 
som inte underhålls kanuner till slut inte hålla tätt och fuktskador uppstår i 
byggnaden som letar sig längre och längre in i konstruktionen, vilket 
innebär en avsevärt större kostnad att åtgärda än att bara lägga om taket. 
Förutom kapitalförstöringen som sker i eftersatt underhåll så påverkar det 
verksamheten som bedrivs i lokalen. Verksamheten kan i värsta fall få 
arbetsmiljöproblem där personal kan bli sjuka på grund av att byggnaden 
inte underhålls. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.923 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 47 MTN 2014/40 

För att utreda storleken på det eftersatta underhållet har byggnadernas olika 
byggdelar genomgått en bedömning av behov av åtgärder och en 
kostnadsuppskattning av dessa. Utredningen visar på ett behov av åtgärder 
som bör utfåras under de närmaste fyra åren. Kostnaden för det eftersatta 
underhållet uppgår totalt till 81 400 tkr. Beroende av karaktären på 
åtgärderna bör de genomföras enligt följande uppdelning 
inom ett år 60 850 tkr 
inom två till f'yra år 20 550 tkr 

Investeringar för renoveringar är inte medräknat i ovanstående redogörelse. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-04-16 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden godkänner informationen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen får kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.923 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §48 

Information, VA 2050 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-05 

MTN 2014/39 

VA-avdelningen i Håbo arbetar med sin verksamhet utifrån VA 2050 som är 
ett planeringsverktyg för V A-verksamheter. Avsikten med planen är att 
verka för en långsiktig och uthållig V A-verksamhet. Planen ska ge ett 
helhetstänk utifrån perspektiven kärnverksamhet, kund, personal ekonomi 
och organisation. Planen samlar mål och åtgärder för V A-verksamheten och 
utgör gemensam plattform för personal och ledning. 

I V A 2050 samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet 
(webblösning) och det unika är att nyckeltalen systematiskt värderas. 
Värderingen används till att årligen analysera och följa upp V A
verksamheten. 

Värderingsrapporten innehåller ett antal nyckeltal som sammanställts per 
V A-planområde, som normalt utgörs av ett samhälle. Dessa redovisas också 
med fårger beroende på vilken värdering som erhållits för respektive 
nyckeltal (Mycket god uthållighet=grön fårg till Dålig uthållighet=röd fårg). 
Avsikten är att ge en tydlig översikt över hur VA-verksamheten fungerar i 
kommunens olika VA-planområden. 

Utifrån värderingarna kan VA-avdelningen planera sin verksamhet för 
kommande år. 

Beslutsunderlag 

Presentation V A 2050 
- Tjänsteskrivelse, 2014-04-07 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.925 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §49 MTN 2014/38 

Investeringsmedel till VA-avdelningen för exploatering tätort 

Sammanfattning 

Kommunen har skyldighet enligt Vattentjänstlagen att ordna 
vattenförsäljning och avlopp genom en allmän VA-anläggning om det 
behövs med hänsyn till skyddet av mäm1iskors hälsa eller till miljön och om 
det är befintlig eller planerad bebyggelse i lite stöne sammanhang. 

I samband med avstyckningar och förtätningar inom V A
verksamhetsområdet kopplas fler och fler fastigheter på det kommunala 
VA-nätet, vilket initialt innebär en investeringskostnad. VA-avdelningen får 
in anslutningsavgifter på alla nyanslutningar men då kostnaderna för att 
ansluta en fastighet varierar täcks inte alltid kostnaden av 
anslutningsavgiften. I vissa fall behövs projektering, geoteknisk 
undersökning och grundvattenmätning göras vilket medför ökade kostnader. 
F örekommer berg i ledningsschaktet eller krävs det långa 
ledningsdragningar är det också fördyrande. 

Sedan årsskiftet har VA-avdelningen haft nyanslutningar i Västerskogs 
industrionu·åde och på Nona Villavägen. Dessa anslutningar har varit extra 
kostsamma då det i båda fallen förekommit berg vilket krävt mätningar och 
sprängningar. Fler nyanslutningar kommer att göras under året och V A
avdelningen bedömer att det behövs 3 000 tkr i investeringsmedel för 
exploatering i tätmien. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2014-04-15 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
tillföra 3 000 tkr i investeringsmedel till V A -avdelningen för 
exploatering i tätmien. 

Beslutsexpediering 
VA-avdelningen 
Kommunfullmäktige för beslut 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.932 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §50 

Revidering av dagvattenpolicy 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-05-05 

MTN 2014/37 

Dagvattenpolicyn togs fram 2012 får att möta ett stort behov på flera 
förvaltningar, får att lösa dagvattenfrågor som fått stora och dyra 
konsekvenser för både Håbo kommun och enskilda kommuninvånare. 
Policyn togs också fram för att tillmötesgå lagkrav i ramdirektivet får vatten 
samt som ett led i arbetet med att följa de 16 nationella miljömålen. Alla 
avdelningar som berördes direkt eller indirekt deltog aktivt i framtagandet 
av policyn. Policyn skickades också på remiss till berörda avdelningar och 
slutversionen tog hänsyn till remissvaren. 

Dagvattenpolicyn antogs av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2012-10-08 och tills vidare. Det beslutades även att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden att besluta om mindre justeringar och tillägg till policyn. 
V A-avdelningen skulle enligt beslutsunderlaget uppdaterara policyn 
vartannat år med fårsta uppdatering 2014. 

Kommunfullmäktige antog 2013-04-22 riktlinjer får Håbo kommuns 
styrdokument Policyn har nu anpassats till riktlinjerna får styrdokumenten 
genom att den fårsetts med en fyraårig giltighetstid. Därefter krävs en 
revidering samt ett nytt beslut som säger att dokumentet fmifarande ska 
gälla. Enligt styrdokumentet ska policyn nu antas av kommunfullmäktige. 

Infår revideringen har den nya versionen varit ute på internremiss hos alla 
berörda avdelningar. Berörda avdelningars erfarenheter i arbetet med 
dagvattenpolicyn sedan 2012 har legat till grund för uppdateringen. Inga 
synpunkter har inkommit på V A -avdelningens fårslag till uppdatering. 
Uppdateringarna är mindre. De rör bland annat förtydliganden kring hur 
mau beräknar dagvattenflöden i sambaud med dagvattenutredningarna. 

Arbetet med att implementera dagvattenpolicyn i kommunens 
samhällsplanering har fungerat bra. I de detaljplaner, där det är befogat, tas 
nu en dagvattenutredning fram där resultaten bakas in i detaljplanen och 
används som ett direkt underlag får dimensionering av V A-anläggningen i 
projekteringsfasen. Policyn har också bidragit till att ytor vid behov kau 
avsättas i plan får dagvattenlösningar. Detta sker för närvarande bland annat 
i de pågående detaljplaneuppdragen för Väppeby äng och Björkvallen. V A
avdelningen upplever att implementeringen av dagvattenpolicyn varit 
lyckad och givit en möjlighet att fånga upp frågor som skapade problem i 
exploateringsfasen, och i förlängningen drabbade kommuninvånare negativt. 
V A-avdelningen upplever också att dagvattenfrågor kan fångas upp i 
relation till ramdirektivet för vatten, genom att dagvattenpolicyn tagits fram. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.933 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §50 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-05-05 

MTN 2014/37 

Kommunfullmäktiges beslut KF§ 102/2012 

Reviderad dagvattenpolicy med markerade ändringar. 

Tjänsteskrivelse, 2014-03-31 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden godkänner revideringen och överlänmar 
reviderad dagvattenpolicy till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsexpediering 
VA-avdelningen 
Kommunfullmäktige för beslut 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.933 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §51 MTN 2013/76 

Investeringsmedel för utrustning tilllandstingshuset 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2013-11-25, § 200 ska miljö- och 
tekniknämnden återkomma till kommunstyrelsen, då ett färdigt förslag finns 
om vilka verksamheter som ska flytta in i de nya lokalerna och med en 
kostnadskalkyl på utrustningen. 

Konmmnens förhyrning har utökats med ca 23 st arbetsplatser i 
Landstingshuset Dessa har utrustats med möbler till en basnivå. Denna 
basnivå består av ett skrivbord, två bokhyllor samt en besöksstol för varje 
arbetsplats. Antalet kontorsstolar begränsades och uppgick allt som allt till 
12 st. Lokalerna har försetts med trådlöst nätverk. I de utrymmen som hyrs 
ingår även ett närarkiv i vilket brand- och stöldsäkra plåtskåp ska placeras. 

Kostnad för inredning av nya lokaler i Landstingshuset 
Möbler 310 000 kr 

Arkivskåp 75 000 kr 

Belysning 120 000 kr 

Övrigt bygg 65 000 kr 

SUMMA 570 000 kr 

Wifi 25 000 kr 

TOTALSUMMA 595 000 kr 

De verksamheter som har flyttat in lokalerna i Landstingshuset är 
V A/avfallsavdelningen, gatuavdelningen, kostavdelningen på miljö- och 
teknikförvaltningen, kultur- och livsmiljö på kommunstyrelsen samt delar 
av socialförvaltningen. 

F ör att anpassa Landstingshusets lokaler till satmna säkerhetsnivå som 
kmmnunhuset, skulle säkerhetshöjande åtgärder behöva utföras till en 
bedömd kostnad av cirka 420 000 kr. 

Nytt förslag 
Nä1m1den föreslår att pengar även avsätts för att höja säkerhetsnivån i 
Landstingshuset så att den motsvarar säkerhetsnivån i kommunhuset Detta 
skulle medföra en ytterligare kostnad på 420 000 kronor. Förslaget är att 
utöka investeringsbudgeten med l 015. 

Beslutsgång 
Ordförande finne att det finns två förslag till beslut: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.934 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §51 MTN 2013/76 

Förvaltningens förslag om att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
investeringsbudgeten med 595 tkr 

Nytt förslag från nämnden om ökning av investeringsbudget med l O 15 
tkr för att även få med säkerhetshöjande åtgårder. 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att miljö- och 
tekniknämnden beslutar enligt nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 200 

Tjänsteskrivelse, 2014-04-14 

Yrkande inkommet 2014-05-05 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att föreslå konmmnfullmäktige att 
utöka investeringsbudgeten med l O 15 tkr för att täcka kostnaden för 
inredning, accesspunkter för trådlöst nätverk samt säkerhetshöjande 
åtgärder. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Kommunfullmäktige för beslut 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.934 



Yrkande Investeringsmedel för utrustning inklusive säkerhetshöjande åtgärder 
till Landstingshuset 

Sammanfattning 
Kommunens förhyrning har utökats med ca 23 st arbetsplatser i Landstingshuset Dessa har 
utrustats med möbler till en basnivå. Denna basnivå består av ett skrivbord, två bokhyllor 
samt en besöksstol för varje arbetsplats. Antalet kontorsstolar begränsades och uppgick allt 
som allt till 12 st. Lokalerna har försetts med trådlöst nätverk. I de utrymmen som hyrs ingår 
även ett närarkiv i vilket brand- och stöldsäkra plåtskåp ska placeras. 

De verksamheter som har flyttat in lokalerna i Landstingshuset är V A/avfallsavdelningen, ga
tuavdelningen, kostavdelningen på miljö- och teknikförvaltningen, kultur- och livsmiljö på 
kommunstyrelsen samt delar av socialförvaltningen. 

För att anpassa Landstingshusets lokaler till samma säkerhetsnivå som kommunhuset, skulle 
säkerhetshöjande åtgärder behöva utföras till en bedömd kostnad av cirka 420 000 kr. 

Kostnad för inredning av nya lokaler i Landstingshuset samt Wifi och larm 

Möbler 310 000 kr 

Arkivskåp 75 000 kr 

Belysning 120 000 kr 

Övrigtbygg 65 000 kr 

SUMMA 570 000 kr 

Wifi 25 000 kr 

TOTALSUMMA 595 000 kr 

Anpassning av Landstingshusets 420 000 kr 
lokaler till samma säkerhetsnivå 
som kommunhuset 

TOTALSUMMA 1 015 000 kr 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 200 

Nytt förslag till beslut, yrkande 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka investerings
budgeten med l 015 tkr för att täcka kostnaden för inredning samt accesspunkter för tråd
löst nätverk och anpassning av Landstingshusets lokaler till samma säkerhetsnivå som 
kommunhuset 

Christian Nordberg med fler för miljö- och tekniknämnden 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-05-05 

MTN 2013/68 

Avslutande av uppdrag - undersöka möjligheten att uppföra ett 
antal hundrastgårdar inom kommunen 

Sammanfattning 
Förvaltningen har haft i uppdrag att undersöka möjligheten att uppfora ett 
antal hundrastgårdar i kommunen. Detta uppdrag har slutf61is och 
galnavdelningen har efter beslut i KF (§ 60/20 13) uppfört en hundrastgård i 
samråd med förslagsställarna och andra intresserade. 

Hundrastgården har utifrån den utredning om alternativa placeringar som 
presenterades på miljö- och tekniknämnden 2011-12-07, placerats mellan 
Grönadalen-skolan och kolonilottsområdet 

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2009-06-09, § 56 

- Tjänsteskrivelse, 2014-04-17 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att avsluta uppdraget på 
uppdragslistan. 

Beslutsexpediering 
Galnavdelningen 
Kommunfullmäktige för kämledom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.935 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §54 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-05 

MTN 2014/14 

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

Ett av uppdragen kommer att avslutas: Möjligheten att uppföra ett antal 
hundrastgårdar inom kommunen, enligt beslut§ 52/2014. 

Målet är att så många som möjligt av uppdragen ska kunna avslutas innan 
hösten. 

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista daterad 2014-04-14 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden godkänner redovisningen av uppdragslista, 
daterad 2014-04-14. 

itEMREIC/ l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.936 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Susanne Nyström, Administrativ 
controller/nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

Uppdragslistan efter sammanträde 20140317 

Medborgarförslag om att 
anordna en hundrastgård 
inom Västerängsområdet 
Uppdra till förvaltningen att 
undersöka möjligheten att uppf6ra 
ett antal hundrastgårdar inom 
koll11nunen. 

KF 2009/56 
Motion om upprättande av 

090504 
§ 44 

en rullande långsiktig plan 
för underhåll och 
upprustning av skol- och 
förskalegårdar 
Uppdra till f6rvaltningen att ta 
fram dels en skötselplan f6r drift 
och periodiskt underhäll som 
inkluderar säkerhetsbesiktning 
och dels en upprustningsplan f6r 
skolor och f6rskolor. De behov 
som framkommer i planen prövas 
i samband med det ärliga 
budgetarbetet. 

Utökning av befintliga 
101207 
§ 121 

verksamhetsområden 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om ytterligare fastigheter 
kan inkluderas i befintliga 
verksamhetso1m·äden. 

MTN 2010/95 
Gångväg på banvallen vid 

101207 
§ 123 

stämsvik samt 
utryckningsväg från 
Ekolskrog till Stämsvik 
Uppdra till f6rvaltningen att i 
samband med besvarande av 
motion om GC-väg via Stämsvik 
även ta med ovan gängväg och 
utrycknings väg. 

RAPPORT 1(9) 

Datum 

2014-04-14 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.795 

Dalen klar, invigning sker 
den 22februari 2014./nfo 
finns på hemsidan och i 
SuB-bladet. Uppdraget 
avslutas vid nämnden den 
5 maj 2014. 

inget 
l, 3 mkr for akuta 
åtgärder. 

Arbetet med att ta fram en 
långsiktig plan fortsätter. 

AD Görs i samarbete med plan-
och utvecklings-
avdelningen 

ULA 

Avtal är tecknat med 
fastighetsägareför tillfällig 
räddningsväg.. 



HÅBO 
KOMMUN 

Ta fram förslag på en 
"vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har för avsikt att 
under våren 20 Il börja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

MTN 20101111 
Ta fram åtgärdsprogram för 

110406 
§50 

läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att åtgärda 
takproblemen 

Uppdra till förvaltningen att 
inventera och ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens 

MTN 2010/111 Energieffektivisering i 
110406 

§51 
kommunens byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda vilka resurser som behövs 
för att nå målet om att bli en 
fossilbränslefri kommun. 

MTN 
Undersöka möjligheterna att 

110406 
§52 

i samband med 
nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 
Uppdra till förvaltningen att 
organisera ett studiebesök för 
nämnden till Hallsbergs kmmnun 
för att ta del av deras erfarenheter 

av slam. 
MTN 2012/53 Säkra ridvägar i kommunen 

120507 
§52 

Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Håbo Marknads AB 
för att undersöka möjligheten att 
inrätta säkra ridvägar utanför 
tätbebyggt/detaljplanelagt 
område. 

RAPPORT 2(9) 

Datum 
2014-04-14 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.795 

antagen av KF 
2012-09-24 § 102 

Ansökan för 
vattenskyddsområde för 
Bålsta ansöktes till 
länsstyrelsen år 2009. De 
har ännu inte handlagt vår 
ansökan p g a personalbrist 
på länsstyrelsen. 

Arbetet med Skokloster 
vattenskyddsområde pågår 
fortfarande aktivt 

12. 

LS/LH 13. 
energieffektiviserings-
strategin föreslås arbetas in 
i miljöstrategin 

14. 
ordftirande. 

Avvakta med 
biogasanläggning i och 
med stora 
investeringskostnader i 
ilirhällande till mängd 
slam. 

ULA 18. 
gett tillstånd attförldgga 
ridvdgar inom deras 
markområden. Utredning 
fortsdtter om var dessa ska 
ligga. Anldggning av 
ridvdgarna förutsdtte r 
skyltning och eventuell 
röjning och gallring. 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 2012/55 
"Hälsans stig" i Håbo 

120507 
§54 

kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning för en så 
kallad "Hälsans stig" 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om Hjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

MTN 2012/68 
Medborgarförslag om 

1206004 
§72 

ordnandet av en cykelbana 
med sandhopp i 
slottsskogen 
Fullmäktige bifaller förslaget 
genom att uppdra till milj ö- och 
tekniknämnden, att i samråd med 
bildningsnämnden, ordna den 
föreslagna cykelbanan på lämplig 
plats i Skokloster. 

MTN 2012/84 
120827 

Anläggande av dirtbikebana 

§9 
Aterrapportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta. 

MTN 2013/24 Vegetarisk rätt i grundskolan 
131104 

§ 92 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten att införa 
alternativ vegetarisk rätt för 

MTN 2014/18 Mer ungdomlig mat i skolan 
140217 

§ 23 
Uppdra till kostavdelningen att 
verka för en 
modernare/ungdomligare 
mathållning i samarbete med 
elever i 

RAPPORT 3(9) 

Datum 

2014-04-14 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.795 

ULA Kostnadför stig ca 4 km 22. 
beräknas til/45 000 kr+ 
skyltar ca 5 000 h·/km. 

Karta sa/mas, utredning 
om vilket koncept som ska 
användas ej klar 

Projektet har påbö1jats 
och beräknas bli klart 
under våren. 

ordförande i Slottsskogens 
25. 

samfällighet. 

Pengar är avsatta men 
placering saknas. 

ULA via 27. 
I nuläget finns 

ingen placering. 

CG 31. 

32. 



HÅBO 
KOMMUN 

Medborgarförslag om att HK 
tar över ansvaret för den 
offentliga gatubelysningen i 
söderskogen 
Uppdra till förvaltningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
föreningen och E-ON gällande 

KF 2010170 Motion om färdigställande 
100614 

§ 70 
av As ledens förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom 
befmtlig budget bekosta 
förprojekteringen av 

111123 satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med bam 

konsekvensanalys i 
före det tas ett beslut. 

MTN 2008/113 
Uppföljning av plan för 

100928 
§ 78 

valfrihet och konkurrens i 
samband med delårsbokslut 
år 2010 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda vilket som är mest 
ekonomiskt lönsamt av att hyra in 
arbetskraft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen regi 

de driften för och 
MTN 2012/52 Komplettera Kraftleden med 

120507 
§51 

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

MTN 2009/66 Medborgarförslag om att 
090929 

§ 76 
Kanadagäss utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag på 
ökad avskjutning 
Utreda långsiktig lösning till 
kommande säsong. 

RAPPORT 
Datum 
2014-04-14 

medborgar:fbrslaget. 

Uppdraget avslutat 

ULA 
genomförd. 

Uppdraget avslutat 

4(9) 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.795 

uppdragslistan och därför 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

ULA 
inom kommunal regi 

Uppdraget avslutat 

ULA MTN § 86/2012 
rapport från Ramböll, 

17. 

Uppdraget avslutat 

beslutar därmed att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

BlåstrukturplanNattenplan/ 
Vattenstrategi 
Uppdra till förvaltningen att i 
samband med framtagande av 
kommande översiktsplan ta fram 
en vattenplan i nära samarbete 
med plan- och 
utvecklingsavdelningen. 

MTN 2012/120 Ombyggnad av Cafe Hå bo 
130128 
§l! Uppdrag till förvaltningen att 

påbörja ombyggnaden av Cafe 
Håbo som ska invigas i början av 
sommaren. 

MTN 2010/1ll H åbo n 
fossilbränslefri kommun 

ll0518 senastår2030 
Uppdra till förvaltningen att 

§ 76 utvidga resurserna på miljö-
strategiska enheten (för att 
möjliggöra kommunens mål-
sättning om "Håbo kommun en 
fossilbränslefri kommun senast 

MTN 20101111 Ta fram förslag på rening av 
ll0406 
§ 47 

dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

MTN 2011186 Friluftsplan/Upplevelseplan 
130415 

§39 
Uppdra till förvaltningen att fram 
en Friluftsplan/Upplevelseplan för 
Håbo kommun. 

MTN 
121001 

Avrop från ramavtal 

§ 98 
Utvärdering av upphandlingen 
w1der 2013, nytt förslag till nästa 
period fdr avrop av elenergi 

RAPPORT 5(9) 

Datum 
2014-04-14 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.795 

Beslutet är delgivet 
kommunstyrelsen samt 
plan- och utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

29. 

Upddraget avslutat 

LL En 16. 
gjordes enligt beslut från 
kommunfullmäktige för 

2012. 

Uppdraget avslutat 

bidrag en utredning 
grenomförts om 
möjligiletema att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet KS 
ansvarar fbr planområdet 
Uppdraget avslutat för 
förvaltningen. 

MK 23. 

Uppdraget avslutas 

LS 

Uppdraget avslutas 



HÅBO 
KOMMUN 

Borttagande av bommar på 
gång- och cykelvägar för att 
öka tillgängligheten för 
cyklister 
Aten-apportering och 
konsekvensbeskrivning om 
borttagande av bommar på gång-
och cykelvägar. 

MTN 2013/11 
Användande av Granvallen 

130128 
för idrottsverksamhet (samt 

§7 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid 
Gransäters kolan) 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda kostnader och 
konsekvenser 
Utredning om anläggande av 
gräsplan på Gransäterskolans 

MTN 2012/49 
Motion om användning av 

120507 
§ 48 

"grön" asfalt för beläggning 
av gator med mer 
Utreda möjligheterna att använda 

MTN 
Ansökan om medlemskap i 

110406 
§ 42 

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

MTN 2010/111 
Handlingsplan 

110406 
§ 46 

fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 

MTN 
110518 

utreda möjligiletema för Håbo 

§ 76 
kommun att bli en fossilbränslefri 
konunun till2030. Uppdra till 
förvaltningen att tillsätta en 
arbetsgrupp för att ta fi"am en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid miljöveckan 
2012. 

RAPPORT 6(9) 

Datum 
2014-04-14 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.795 

nyuppsättning av bommar 
längs gång- och cykelvägar 
minimeras samt att 
befintliga bommar som 

skadas inte byts ut 

Uppdraget avslutas 

28. 
frågan om Granvallens 
användande överlämnas till 
KS. 

och 
med svar till KF som 
bifaller motionen 

kommunstyrelsen enligt 
l. 

beslut MTN § 113113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

AA s. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § 113113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 



HÅBO 
KOMMUN 

110406 
Miljöstrategi (tidigare 

§ 45 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Håbo kommun under 
mandatperioden 20 I I -2014. 
Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att 
arbeta med miljöplan/program för 
Håbo kommun. 

MTN 2010!111 
Naturreservat Bålstaåsen 

110406 
§ 44 

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

MTN 2011/14 
Medborgarförslag om 

110406 
§ 39 

inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda förutsättningama för 
naturreservat eller andra 
skyddsfonner för Lillsjön och 

2013/39 
Kommunal vatten- och 

130506 
§54 

avloppsvattenplan 
Uppdra till förvaltningen att i 
samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
Håbo Marknads AB ta fram en 
kommunal vatten- och 
avloppsvattenplan 

RAPPORT 7(9) 

Datum 
2014-04-14 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.795 

kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § /13113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

MK 3. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § /13113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

MK 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § /13113. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

AD Frägan vilken Finns inget 
förvaltninglavdelning som 
har ansvar för att starta och 
driva på arbetet med 
planen 



MTN 
110406 

§ 46 

MTN 
110406 

§ 45 

110406 
§ 44 

MTN 
110406 

§ 42 

HÅBO 
KOMMUN 

2010!111 

u 

2010/111 

Underlag till cykelplan 
(cykelpolicy/cykelstrategi) 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi för antagande i 
KS/KF. Detta för att öka 
cyklande! i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attraktiv utemiljö i Håbo och öka 
Håho kommuns varumärke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 

Handlingsplan fossil
bränslefri kommun 2030 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheterna för Håbo 
kommun att bli en fossilbränslefri 
kommun till203 samt tillsätta en 
arbetsgrupp för att ta fram en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid miljöveckan 
2012. 

Miljöstrategi (tidigare 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Håbo kmmnun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att 
arbeta med miljöplan/program för 
Håbo kommun. 

Naturreservat Bålstaåsen 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta utreda möjligheterna för 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under 

2011 14. 

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

RAPPORT 8(9) 

Datum 
2014-04-14 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.795 

till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande 
karta för Håbo kommun., 
konsultkostnad ca !50 tkr, 
ej möjligt att utföra under 
2012 på grund av den 
ekonomiska situationen. 

på grund 
av omorganisationen 

av omorganisationen 

Uppdraget flyttat 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

av omorganisationen 

3. 

l. 



MTN 
ll0406 

§ 39 

MTN 
130506 

§54 

MTN 
111005 

§ 98 

MTN 
130617 

§ 65 

HÅBO 
KOMMUN 

2011/14 

2013/39 

2012/54 

Medborgarförslag om 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda förutsättniogama för 
naturreservat eller andra 
skyddsfonner för Lillsjön och 

Kommunal vatten- och 
avloppsvattenplan 
Uppdra till förvaltningen att i 
samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
Häbo Marknads AB ta fram en 
kommunal vatten- och 

Underlag till cykelplan 
(cykelpolicy/cykelstrategi) 
för Håbo kommun 
Undersöka mö j lighetema att ta 
fram underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi för antagande i 
KS/KF. Detta för att öka 
cyklande! i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attraktiv utemiljö i Häbo och öka 
Håbo kommuns varmniirke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 

Säkerhet i kommunhuset 
Uppdra till förvaltningen att 
genomföra föreslagna ätgiirder 
och finansiera dem enligt 

RAPPORT 9(9) 

Datum 
2014-04-14 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.795 

Uppdraget flyttat till 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

'l 
pågrund 

av omorganisationen 

Uppdraget flyttat 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

och 
avslutades 20140217 

*Uppdrag som beslutats utanför ärendet Uppdragslistan har inga uppdragsnwnmer. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §55 MTN 2014/15 

Information från förvaltningen 

Den l juli 2014 omorganiseras 150 personer från miljö- och 
teknikförvaltningen till en teknisk avdelning under kommunstyrelsen. Inför 
omorganisationen har det jobbats med förslag på ändringar för att anpassa 
avdelningen under kommunstyrelsen: 

- möjlighet att bilda en servicegrupp för gata-, fastighet och V A 

- om socialförvaltningen kan ta över ansvaret för Pomonas kök 

- dela upp V AJ avfallsavdelningen i en V A-avdelning och en 
avfallsavdelning med varsin chef 

- lokalvården blir en avdelning under förvaltningen och en enhet under 
tekniska avdelningen från l juli 2014, precis som de andra avdelningama 
under förvaltningen 

- en samordning av fordonsfrågoma under tekniska chefens stab 

Dessa förslag kommer att samverkas im1an beslut tas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBEStfRKNING Nr 2014.937 
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