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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

KL 18.30-19.15, Skoklosterrummet Kommunhuset, Bålsta 

Christian Nordberg (MP), ordforande 
Christer liden (M) 
Helene Cranser (S) ersätter Lars-Göran Bromander (S) 
Berith Skiöld (FP) ersätter Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Peter Björkman (BÅP) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Anders Almroth, fårvallningschef 
Anna Darpe, avfallschef 
Ulla Lindroth-Andersson, gatuchef 
Lena Hagman, fastighetschef 
Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Sven Rosendahl 

Måndag den 3 november 
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Datum 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och teknilmämnden 

2014-11-03 

2014-11-03 

Håbo kornmun 

Datumfor 
anslags nedtagande 
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Susanne Nyström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

§ 96 Förslag till miljöstrategi for Håbo kommun, for yttrande, omedelbar justering 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 96 MTN 2014/67 

Yttrande på förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikforvaltningen fick 2011 i uppdrag av miljö- och 
telmilmärnnden att ta fram en miljöstrategi for Håbo kommun. Under 
arbetet, som tidigare koordinerats av rniljöstrategema, har massor av 
seminarier genornforts, utbildningar har genomgåtts och 
kommunövergripande arbetsgrupper har hjälpt till att ta fram ett bra 
underlag till en rniljöstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 
över uppdraget och har sedan dess forfinat forslaget och nu finns ett färdigt 
forslag ute på remiss. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda 15 
november 2014. 

Miljöstrategin är Håbo kommuns sätt att möta de nationella 
miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. Syftet med miljöstrategin är 
att gynna och forstärka den ekologiskt hållbara utvecklingen i H åbo 
kommun. Det är forvaltningens bedömning att forslaget till en miljöstrategi 
är genomarbetat, bra och att detta skulle kunna underlätta arbetet med miljö, 
energin och klimatet samt även underlätta om kommunen bestämmer sig for 
att bli aktiv medlem i Sveriges ekokommnner, Millenniekommun, 
Klirnatkommunerna, Fair Trade City, Borgmästaravtalet och International 
Council for Local Environrnental Initialives (ICLEI). Mahnö stad, 
Eskilstuna kommun och andra kommuner som ligger högt upp i 
Miljöaktuellts kommunranldng är ofta med i alla eller i alla fall flera av 
dessa nätverldorganisationer ochjobbar aktivt med dessa frågor. 
Förvaltningen ställer sig positiv till det framtagna fårslaget till miljöstrategi. 

Beslutsunderlag 

Förslag till miljöstrategi for Håbo kommun, 2014-09-01, KS § 116, KS 
2014/70 

Håbo kommuns miljöstrategi-strategi for ekologisk hållbar utveclding 
i Håbo kommun, 2014-06-19, KS2014/70 nr 2014.2117 

Tjänsteskrivelse, 2014-10-14 

Beslut 

l. Miljö- och telmiknänrnden beslutar att överlänrna yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

2. Miljö- och telmilmänrnden beslutar att paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kornmunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.2305 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Kl. 18.30-19.15, skoklosterrummet Kommunhuset, Bålsta 

Christian Nordberg (MP), ordförande 
Christer Liden (M) 
Helene Cranser (S) ersätter Lars-Göran Bromander (S) 
Berith Skiöld (FP) ersätter Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Peter Björlcrnan (BÅP) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Anders Almroth, förvaltningschef 
Anna Darpe, avfallschef 
Ulla Lindroth-Andersson, gatuchef 
Lena Hagman, fastighetschef 
Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Sven Rosendahl 

Fredag den 7 november 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2014-11-03 

Datum for 
2014-11-07 anslags nedtagande 2014-11-29 

Håbokommun 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 93 

§ 94 

§ 95 

§ 96 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

§ 100 

§ 101 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

JUSTERARE 

Redovisning av delegeringsärenden 

Redovisning av inkomna handlingar/anmälningsärenden 

Avfallstaxa 2015, indexreglering 

Förslag till miljöstrategi får Håbo konnnun, får yttrande, omedelbar justering 

Medborgarförslag om belysning, beläggning och vägmarkeringar efter Kalmarleden 

Rivning av del av Gransäterskolan, hus F, Aspen 

Upphandling sarnverkansentreprenadlpartnering får renovering av simhall 

Upphandling av entreprenad får ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök, 
Västerängsskolan 

Upphandling av entreprenad får dagvattenåtgärder i anslutning till Västerängsskolan 

Upphandling av entreprenad får takåtgärder på Fridegårdsgymnasiet 

Uppdragslistan 

Upphävande av beslut, projektet "Mälaren- en sjö får miljoner" 

Information från avdelningen 
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HÅBO 
I<OMMUN 

_Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 93 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-11-03 

MTN 2014/13 

Miljö- och tekniknämnden har fort över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordforande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
miljö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
telmilmämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegetingsrätten återkallas av miljö- och telmiknämnden. 

Gatuavdelningen 
Parkeringstillstånd for rörelsehindrad 

Flyttning av fordon 
Parkeringsövervalming, anmärkningar 

Avfallsavdelningen 
Uppehåll i avfallshämtning 

Beslutsunderlag 

14 st 

31st (från l januari 2014) 
62 st (från l januari 2014) 

7 st 

Sammanställning av delegeringsbeslut, 2014-10-20 

Tjänsteskrivelse, 2014-10-20 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som fortecknas i protokollet den 3 november 2014. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2302 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 94 MTN 2014/31 

Redovisning av inkomna handlingar/anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse får ledamöterna i 
miljö- och telmilmämnden. De presenteras i en sammanställning, 
handlingarna finns i en pärm inför vmje sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmählingsärenden, 2014-10-20 
- Tjänsteskrivelse, 2014-10-20 

Beslut 

l. Milj ö- och teknilmämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
inkomna handlingar som fårtedmas i protokollet den 3 november 2014. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 95 

Avfallstaxa 2015, indexreglering 

Sammanfattning 

MTN 2014/69 

Enligt Håbo Konnnuns avfallstaxa, antagen av konnnunfullmäk:tige 
2013-11-11 § 87, kan Miljö- och teknilmämnden besluta om forändring av 
avgifterna i avfallstaxan baserat på indexreglering (1.8 avfalltaxan), dock 
inte oftare än en gång årligen. 

• Index for KPI är 0,6% 

• Index for Al2: lMD är 0,99% 

Indexregleringen innebär att grundavgifterna höjs med 0,6% och 
abonnemangsavgifterna (2.2-2.6 i avfallstaxan) höjs med 0,99%. 

För det vanligaste abonnemanget, 190 liters kärl, hämtning varannan vecka, 
innebär det en höjning med cirka 18 kr/år. I avfallstaxan sker 
öresavmndning till närmste helkrona. 

Beslutsunderlag 
- Avfallstaxa 2014 
- Tjänsteslaivelse, 2014-10-13 

Beslut 
l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att godkänna indexreglering av 

avfallstaxan, att gälla från och med l januari 2015. 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, Avfallsenheten 
Konnnunstyrelsen, får kännedom 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §97 MTN 2014/35 

Medborgariörslag om belysning, beläggning och 
vägmarkeringar efter Kalmarleden 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med begäran om ett antal åtgärder 
får en fårbättrad trafiksäkerhet på Kalmari eden. F örslagsställaren anser att 
vägen är mycket dåligt upplyst, att vägen är mycket ojämn och guppig och 
att det salmas kant- och mittlinjer. Även gång- och cykelvägen salmar 
belysning. I fårslaget påpekas också att de boende i södra delen av Bålsta 
blir fler och fler och att Kalmarleden är den väg de alla måste fårdas får att 
komma hem. Medborgarförslaget yrkar på att Kalmarleden bör få belysning, 
ny beläggning och vägmarkeringar. 

Gatuenheten anser att fårslagsställaren har rätt i sin bedömning av 
situationen. De olika åtgärderna kräver olika typer av insatser och bör därfår 
behandlas var får sig. 

Gatu- och gångvägsbelysning 

Det är mycket kostsamt att sätta upp belysning på den sträcka av 
Kahnarleden som salmar sådan. Det rör sig om en sträcka på cirka 3 lan 
(uppdelad i tre olika etapper). Kostnaden berälmas till ca 8,5 Mkr. 
Investeringen medfår även en ökad driftkostuad på ca 170-180 Tlcr per år. 
I plan får investeringar 2015-2017 finns fårslag på att sätta upp 
gatubelysning på sträckan Aransborgsrondellen till infarten till det nya 
bostadsområdet vid Frösundavik Denna etapp har berälmats till 5 Mkr. 
Detta fårslag bör behandlas i budgetarbetet inför 2016. Den återstående 
sträckan får behandlas senare. 

Ny beläggning 

Behovet av ny beläggning är ganska stort på vissa delar. Gatuavdelningen 
har i budget får 2015 erhållitmedel får att åtgärda det eftersatta 
beläggningsunderhållet i kommunen som helhet. Vad som ska beläggas 
2015 är just nu i planeringsstadiet. I samband med det arbetet kommer 
behovet av ny beläggning på Kalmarleden att beaktas. I fårslaget nänms att 
vägen är ojänm och guppig. Det är inte säkert att detta avhjälps med enbart 
ny beläggning. På vissa sträckor kan vägkroppen vara så dålig att den måste 
byggas om och på en del ställen rör det sig om sättningar runt vägtrummor 
som måste läggas om i sin helhet får att komma till rätta med problemet. För 
närvarande finns inga investeringsmedel i plan får detta ändamål. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNlNG Nr 2014.2306 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §97 MTN 2014/35 

Vägmarkeringar 

Nya vägmarkeringar bör kunna åtgärdas inom ramen for 
beläggningsunderhåll 2015. 

Gatuenheten ser positivt på förslaget. Ökad trafiksäkerhet är lönsamt får 
samhället som helhet. Delar av medborgarfårslaget kommer att genomfåras 
redan 2015. Andra delar kräver ställningstaganden i budgetprocessen får 
kommande år. Gatuenheten anser att belysning längs Kahnarleden utgör en 
viktig del i det växande Håbo. I samband med nyanläggning kan LED
belysning med dimmerfunktion provas i större skala. Driftkostnaden får 
LED-belysning är avsevärt mycket lägre än driftkostnaden for 
natriumhalo gen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarfårslag daterat 2014-01-29 

Delegationsbeslut KS 2014/34, hidnr 2014.801 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-20 

Rapport från ÅF, 2014-04-08 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna fårvaltningens svar på 
medborgarfårslaget med hänvisning till rapport från ÅF, 2014-04-08, 
"Konsekvenser och åtgärdsfårslag for att komma tillrätta med eftersatt 
beläggningsunderhåll". 

2. Miljö- och tekniknämnden fareslår att kommunfullmäktige anser 
medborgarfårslaget besvarat. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 98 MTN 2014/71 

Rivning av del av Gransäterskolan, hus F, Aspen 2 

Sammanfattning 
Aspen 2 är en fristående byggnad som tillhör Gransäterskolan och tidigare 
har fungerat som fritidslokal men har stått outhyrd sedan 2013-08-31. 

När fastighetsenheten har utrett renoveringsbehovet, har man gjort 
bedönmingen att byggnaden är i sådant sldck att det behövs omfattande 
åtgärder får att rusta upp till godtagbar standard. Den utredning som har 
gjorts visar på asbest i mattor och mikrobiell påväxt i golvkonstruktionen 
som i övrigt är en riskkonstruktion när det gäller markfuktspro b lem. För att 
åtgärda detta måste hela golvkonstruktionen rivas ut och betongplattan 
saneras. Ytterväggskonstruktionen och träsyllar bör öppnas upp och ersättas 
upp till bröstningshöj d. Aterställning bör göras med ett mekaniskt ventilerat 
golv. Kalkylen för dessa åtgärder är en 1,0 Mlcr och ytterligare 700 Tkr får 
iure ytsldkt samt målning av fånster och dörrfoder. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser inget långsiktigt behov av lokalen 
idag och håller med om att byggnaden bör rivas eftersom kostnaderna får att 
rusta upp fastigheten inte står i proportion till nuvarande lokalbehov. De kan 
inte heller se villcen verksamhet de skulle bedriva där om man valde att rusta 
upp byggnaden. Med det i beaktande anser fastighetsenheten att den bästa 
lösningen är att riva byggnaden och återställa marken till en beräknad 
kostnad av 500 Tkr. Utrymme fmns inom ramen får fastighetsenhetens 
underhållsbudget får 2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-10-14 

Beslut 

l. Milj ö- och teknilmämnden beslutar att rivning av del av Gransätersko lan, 
fristående byggnad Aspen 2, ska ske. 

2. Miljö- och telmilmänmden beslutar att erforderliga tillstånd ska sökas hos 
Tillståndsnärnnden, innan rivning sker. 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
skolnämnden . 
Tillståndsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 99 MTN 2014/70 

Upphandling av samverkansentreprenad/partneri ng för 
renovering av simhall 

Sammanfattning 
Befmtlig simhall i Bålsta behöver renoveras på grund av fuktskador och 
slitage. För att genomfåra renoveringen smidigt behövs upphandling av en 
samverkansentreprenadlpartnering göras under 2014. I samband med det 
kommer projektering av tekniska lösningar att påbö:tjas. Ombyggnads
/renoveringsåtgärder planeras att ske under april- augusti 2015. Medel får 
detta är beslutade av Kommunfulhnäktige och uppgår till5 Mkr under 2015 
och ytterligare 5 Mkr bedöms behövas under 2016. 

För att underlätta arbetet med upphandlingen, behöver förvaltningschefen 
medges rätt att underteckna tilldelningsbeslut och entreprenadkontrakt. 

Tidplan 
Förfrågningsunderlag får upphandling fårdigställs får att läggas ut i mitten 
av november. Läggs ut som fårenklad upphandling. 

Samverkan kommer att ske under januari 2015, byggåtgärder påbö:tjas under 
april2015. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfulhnäktiges beslut, KF§ 29/2014 
- Tjänsteslaivelse, 2014-10-14 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att upphandling fcir 

samverkansentreprenadlpartnering ska påbö:tjas under år 2014 får 
renoveringlombyggnad av befintlig simhall och att Tekniska avdelningen 
får slåeka ut fårfrågningsunderlag. 

2. Miljö- och telmiknämnden beslutar att uppdra till ordfårande i nämnden 
med kontrasignering av förvaltningschef att: 
- teclma tilldelningsbeslut 
- teclma entreprenadkontrakt med vald leverantör 

får renovering/ombyggnad av befintlig simhall. 

Beslutsexpediering 
Telmiska avdelningen, Fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr 2014.2308 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 100 MTN 2014/72 

Upphandling av entreprenad för ombyggnad från 
mottagningskök till tillagningskök, Västerängsskolan 

Sammanfattning 
Inom Västerängsskolan finns idag ett mottagningskök och servering av 
skolmåltid sker på flera ställen inom skollokalerna. För att möjliggöra en 
bättre matlagning och även bättre arbetsmiljö for kostpersonal med fler, ska 
befintligt mottagningskök byggas om till tillagningskök inom befintliga 
lokaler. Detta medfor att skollokalerna for undervisningsverksamhet 
minskar något, vilket skolledningen är informerad om och har godtagit. 
Medel for detta är beslutade av kommunfullmäktige och uppgår till 15 Mkr 
under2015. 

För att underlätta arbetet med upphandlingen behöver forvaltningschefen 
medges rätt att undertedrna tilldelningsbeslut och entreprenadlcontrakt. 

Tidplan 
Upphandling. 
Förfrågningsunderlag får upphandling fårdigställs for att läggas ut i böljan 
av 2015. Läggs ut som forenldad upphandling. 

Samverkan 
Samverkan och byggnation kommer att ske under 2015. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges beslut, KF §29/2014 
- Tjänsteslaivelse, 2014-10-14 

Beslut 
l. Miljö- och telmiknämnden beslutar att upphandling for entreprenad ska 

påhöljas under slutet av år 2014 for ombyggnad av mottagningskök till 
tillagningskök på Västerängsskolan och att Telmiska avdelningen får 
skicka ut forfrågningsunderlag. 

2. Milj ö- och tek:rriknänmden beslutar att uppdra till ordforande i nänmden 
med kontrasignering av förvaltningschef att: 
- teclma tilldelningsbeslut 
- teclma entreprenadlcontrakt med vald leverantör, 

får ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök på Västerängssko lan. 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, faslighetsaenheten 
Upphandlingsavdelningen 
Skolnänmden 
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2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 101 MTN 2014/73 

Upphandling av entreprenad för dagvattenåtgärder i anslutning 
till Västerängsskolan 

Sammanfattning 
För att anpassa dagvattenhanteringen kring Västerängsskolan enligt Håbo 
konnnuns dagvattenpolicy, krävs ett antal åtgärder såsom lokalt 
omhändertagande av dagvattnet inom skolfastigheten, där så kan vara 
möjligt. Dock har det framkonnnit att befmtliga ledningar är 
underdimensionerade och är i behov av utbyte. I samband med arbetet med 
takåtgärder på Västerängsskolan har det framlconnnit att hantering av 
dagvattnet måste åtgärdas i större omfattning än vad som tidigare kunnat 
fcirutses. Medel fcir detta är beslutade av konnnunfullmäktige och uppgår till 
4,9 Mkr fcir 2015. 

För att underlätta arbetet med upphandlingen behöver forvallningschefen 
medges rätt att underteckna tilldelningsbeslut och entreprenadkontrakt 

Tidplan 
Förfrågningsunderlag fcir upphandling fårdigställs fcir att läggas ut i böJ.j an 
av 2015. Läggs ut som fcirenldad upphandling. 

Beslutsunderlag 
- Konnnunfullmäktiges beslut, KF §29/2014 
- Tjänsteskrivelse, 2014-10-14 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att upphandling fcir entreprenad fcir 

dagvattenåtgärder ska påböJ.jas under slutet av år 2014 och att Tekniska 
avdelningen får sldcka ut fcirfrågningsunderlag. 

2. Miljö- och teknilmämnden beslutar att uppdra till ordforande i nämnden 
med kontrasignering av förvaltningschef att: 
- teckna tilldelningsbeslut 
- tedrna entreprenadlcontrakt med vald entreprenör, 

for dagvattenåtgärder vid Västerängssko lan. 

Beslutsexpediering 
Telmiska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
skolnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2310 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 102 MTN 2014174 

Upphandling av entreprenad för takåtgärder på 
Fridegårdsgymnasiet 

Sammanfattning 
På Fridegårdsgymnasiet är det återkommande problem med läckage i och 
kring taket. För att kunna åtgärda dessa brister måste upphandling påbörjas 
under slutet av 2014- början av 2015. Medel för detta är beslutade av 
kommunfullmäktige och uppgårtill lO Mkr för 2015, dessutomplaneras för 
ytterligare 15 Mkrunder 2016. 

För att underlätta arbetet med upphandlingen behöver förvaltningschefen 
medges rätt att undertedrna tilldelningsbeslut och entreprenadkontrakt 

Tidplan 
Förfrågningsunderlag för upphandling fårdigställs för att läggas ut i början 
av 2015. Läggs ut som förenklad upphandling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfulhnäktiges beslut, KF §29/2014 
- Tjänsteskrivelse, 2014-10-15 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att upphandling for entreprenad ska 

påbörjas under slutet av år 2014 för takåtgärder på Fridegårdsgymnasiet 
och att Tekniska avdelningen får skicka ut förfrågningsunderlag. 

2. Miljö- och telcnilmämnden beslutar att uppdra till ordförande i nämnden 
med kontrasignering av förvaltningschef att: 
- teclma tilldelningsbeslut 
- teckna entreprenadlcontrakt med vald entreprenör, 

för takåtgärder på Fridegårds gymnasiet. 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
Bildningsnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 103 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

MTN 2014/14 

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

Beslutsunderlag 

Uppdragslista daterad 2014-10-20 

Tjänsteskrivelse, 2014-10-20 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppdrags1ista, daterad2014-10-20. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2312 



( 
• 

( 

( 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Susanne Nyström 
Administratör/nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

RAPPORT 
Datum 
2014-10-20 

1 (10) 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.2234 

Uppdragslista inför nämnden den 3 november 2014 

Motion om upprättande av vilket har visat pd ett be-
en rullande långsiktig plan hov av ca 1,3 mkr jör att 

för underhåll och upprust- ''nollställa" utemiljöernas 

ning av skol- och förskola-
status så att den blir på en 
acceptabel nivå för att 

gårdar man sedan ska kumta un-
Uppdra till förvaltningen att ta derhålla anläggningm·na 

fram dels en skötselplan får drift efter en upprättad skötsel-

och periodiskt underhåll som 
plan. Platsspecifika mt-
derhlilfsplaner har iltte ta-

irkluderar säkerhetsbesiktning glts fram, diiremot har 
och dels en upprustningsplan får alla gårdar inventerats så 

skolor och fårskol or. De behov att verksamhetten har en 

som framkommer i planen prö-
bild av hur stora ytorna är 
och vilken utrustning som 

vas i samband med det årliga fluns. Upprättande av 
budgetarbetet. underhållsplaner för ett 

regelbundet och mer fre-
lcvent UJtderhåll kommer 
att leda till ökade kostna-
der om planemu ska 
kunna följas. Det kommer 
att krävas att under/tål/et 
antingen upphandlas eller 
att personalstyrkan utö-
kas. Den nuvaJ'ande OJ'ga-
nisatione~t !tar inte kapa-
citet fih' att hinna med 
detta. 

ULA 18. 
120507 

Säkra ridvägar i kommu-

§52 
n en 
Uppdra till förvaltningen att ta kost~tadsberälwing för 

kontakt med Hå bo Marknads 
skyltning med mer eller 

AB får att undersöka möjlighet-
fått tnt stånd ett skriftligt 
godkännande fråil Hdbo 

en att imätta säkra ridvägar ut- Marimads AB attfåför-

anför tätbebyggt/detaljplanelagt lägga ridvägarna till sko-

område. 
gama mellan Skörby och 
Lastberget 

Anläggning av ridvägarna 
jöl'lltsätteJ' skyltning och 
eventuell röj1ting och gall-
ring. 
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MTN 
120604 
§72 

( MTN 
140825 
§78 

{ 

' 

HÅBO 
KOMMUN 

2012/68 

"Hälsans stig" i Håbo 
kommun 
Uppdra till forvallningen att ut-
reda möjlig sträckning for en så 
kallad "Hälsans stig" 
Uppdra till fOrvallningen att ut-
reda omHjärt- och lungsjukas 
riksforhunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

Medborgarförslag om ord-
nandet av en cykelbana 
med sandhopp i Slottssko-
gen 
Fullmäktige bifaller fårslaget 
genom att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden, att i samråd 
med bildningsnämnden, ordna 
den foreslagna cykelbanan på 
lämplig plats i Skokloster. 

Utreda möjligheten att all 
frukt och grönsaker som 
serveras på förskolan ska 
vara ekologiska 
Möjlighet att utöka andel ekolo-
gisk frukt och gränsa-
ker/rotsaker/potatis under en 
rimlig tidsperiod 

Medborgarförslag om att HK 
tar över ansvaret för den of
fentliga gatubelysningen i 
söderskogen 
Uppdra till forvallningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
foreningen och E-ON gällande le-

RAPPORT 2(10) 

Datum 
2014-10-20 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2234 

En inires seanmitlan att få 
anordna Hälsans stig i 
Håbo kommull !tar skick-
als till Hjärt- och ltmgsju-
kas riksförbund. Det är de 
som driver projektet och 
lta,· J'ättigheten till Häl-
sans stig. De ska vara med 
och bestämma sträckning-
en och det är de som låter 
trycka upp skylta1; kartor 
och broschyrer. Gatuav-
delningen har ännu inte 
fått något svar på intres-
seanmälan, bara besked 
om att den har mottagits. 
Bedömningen är ändå att 
den bör kumw fiirdigstäl-
las under hösten. 

ULA 25. 
tighetens ordförande i juni 
utsdgs en lämplig plats. 
Den plats som ansågs 
llimplig ligger 1wrdväst 
om dlir Dammenleden går 
ut på Slottsskogsleden i 
norra tielen av Slottsslw-
gen. På grund av semest-
rar !rar en filrstu-
die!projelctering inte 
kommit igång. 

mm·kostnad 
av ntökltiJtgfi·lln 35% till 
70% ekologiskt lir ca 
87 500 kronor per år, 
detta behöver utredas mer 

medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 
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111123 

MTN 
100928 

§ 78 

MTN 
120507 

§51 

MTN 
090929 

§76 

MTN 
121210 
§ 141 

HÅBO 
KOMMUN 

2008/113 

2009/66 

Motion om färdigställande 
av Asledens förlängning 
Uppdra till fdrvaltllingen att inom 
befintlig budget bekosta forpro-
jekteringen av förlängningen av 
Åsleden. 

satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stauna i kom-
munen. Satsa på idrott, demokra-
tidag, ungdomsråd etc. Infora en 
rutin med barn /uogdoms- konse-
kvensanalys i varje fråga fdre det 
tas ett beslut. 

Uppföljning av plan för val-
frihet och konkurrens i sam-
band med delårsbokslut år 
2010 
Uppdra till fOrvallningen att ut-
reda vilket som är mest ekono-
misk:t lönsamt av att hyra in ar-
hetskraft på heltid eller att nyan-
ställa personal i egen regi gäl-
!ande driften for gata och park. 

Komplettera Kraftleden med 
lämpliga rondeller 
Uppdra till fOrvallningen att fort-
sätta arbetet med att utreda hur 
man kan komplettera Kraftleden 
med lämpliga rondeller, minska 
hastigheten samt göra den mer lik 

Medborgarförslag om att 
Kanadagäss utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag på 
ökad avskjutning 
Utreda långsiktig lösning till 
kommande säsong. 

BlåstrukturplanNatten plan/ 
Vattenstrategi 
Uppdra till fdrvaltningen att i 
samband med framtagande av 
kommande översiktsplan ta fram 
en vattenplan i nära samarbete 
med plan- och utvecklingsav del-

RAPPORT 3(10) 

Datum 
2014-10-20 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2234 

ULA 

Uppdraget avslutat 

Bör inte vara på uppdrags-
listan och därför borttagen. 

Uppdraget avslutat 

inom kommunal regi 

Uppdraget avslutat 

rapport från Ramböll, 

Uppdraget avslutat 

medborgarförslaget besva-
rat. 

Uppdraget avslutat 

munstyrelsen samt plan
och utvecklings
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

17. 

Fhms 

7. 



HÅBO 
KOMMUN 

Ombyggnad av Cafe Håbo 
Uppdrag till forvallningen att på-
böJj a ombyggnaden av Cafe Hå bo 
som ska invigas i böljan av som-
maren. 

MTN 2010/111 
( 110518 fri kommun senast år 2030 
' §76 Uppdra till forvaltningen att ut-

vidga resurserna på milj ö-
strategiska enheten (for att möj-
liggöra kommunens mål-sättning 
om "Håbo kommun en fossil-
bränslefri kommun senast 

MTN 2010/111 Ta fram förslag på rening av 
110406 

§ 47 
dagvatten i kombination 
med byggandet av en vat-
tenpark i Gröna Dalenom rå-
det 

MTN 2011/86 Friluftsplan/Upplevelseplan 
130415 

§39 
Uppdra till forvaltningen att fram 
en Friluftsplan!Upplevelseplan fOr 
Håbo kommun. 

Avrop från ramavtal 
121001 

§ 98 
Utvärdering av upphandlingen 

{ under 2013, nytt forslag till nästa 
' p e rio d for avrop av elenergi 

2012/83 
Borttagande av bommar på 

120827 
( § 81 

gång- och cykelvägar för att 
öka tillgängligheten för cy-
klister 
Återrapportering och konse-
kvensbeskrivning om borttagande 
av bommar på gåug- och cykel-
vägar. 

RAPPORT 4(10) 

Datum 
2014-10-20 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.2234 

Upddraget avslutat 

En " 16. 
gjordes 
kommunfullmäktige fOr 

2012. 

Uppdraget avslutat 

MK 
bidrag en utredning gre-
nomfchts om möjligheterna 
att ha en vattenpark i 
Gröna Dalenområdet KS 
ansvarar för plan området. 
Uppdraget avslutat fOr fOr-
vattningen. 

23. 

Uppdraget avslutas 

LS 
Redovisning av uppdraget 
20130930. 

Uppdraget avslutas 

UL 26. 
ning av bommar längs 
gång- och cykelvägar mi-
nimeras samt att befintliga 
bommar som skadas inte 
byts ut 

Uppdraget avslutas 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 2013/11 
Användande av Granvallen 

130128 
§7 

för idrottsverksamhet (samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid Gransäter-
skolan) 
Uppdra till forvaltningen att ut-
reda kostnader och konsekvenser 
Utredning om anläggande av 
gräsplan på Gransäterskolans 
grusplan, utgår. 

( MTN 2012/49 
Motion om användning av 

120507 
§ 48 

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

( MTN 2010/111 Ansökan om medlemskap i 
110406 

§ 42 
Sveriges Ekokommuner 
Uppdra tiii forvaltningen att upp-
fyiia de 4 systemvillkoren snarast 
och ansökan om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner och där-
med bifaiia Fred Rydbergs (KD) 
motion på samma tema. 

MTN 2010/111 
Handlingsplan fossilbränsle-

110406 
§46 

fri kommun 2030 
Uppdra tiii forvaltningen att ut-

MTN 
reda möjligheterna for Håbo 
kommun att bli en fossilbräoslefri 

110518 kommun tiii 2030. Uppdra till 
§ 76 forvallningen att tillsätta en ar-

belsgrupp for att ta fram en hand,. 
liugsplan som redovisas under en 
hearing vid miljöveckan 2012. 

( 

MTN 2010/111 Miljöstrategi (tidigare miljö-
110406 

§ 45 
plan/miljöpolicy) för H åbo 
kommun 
Uppdra till forvallningen att ta 
fram en miljöplan/program for 
Håbo kommun under mandatperi-
oden 2011-2014. Uppdra tiii fOr-
va1tningen att tillsätta en arbets-
grupp for att arbeta med milj ö-
plan/program fOr Håbo kommun 

RAPPORT 5(10) 

Datum 
2014-10-20 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2234 

UL!LS Enligt MTN § 73/2013 ska 28. 
uppdraget avslutas och 
frågan om Granvallens an-
vändande överlämnas till 
KS. 

Uppdraget avslutat i och 
med svar till KF som bi-
faller motionen 

AA Överflyttas till kommun- l. 
styrelsen enligt beslut 
MTN § 113/13. Uppdraget 
avslutas hos MTN 

AA Överflyttas till kommun- 5. 
styrelsen enligt beslut 
MTN § !13/13. Uppdraget 
avslutas hos MTN 

AA Överflyttas till kommWl- 4. 
styrelsen enligt beslut 
MTN § 113/13. Uppdraget 
avslutas hos MTN 



HÅBO 
KOMMUN 

Naturreservat Bålstaåsen 
Uppdra till fOrvaltningen att fort-
sätta utreda möjligheterna får att 
bevara Bålstaåsen som nahrrre-
servat under mandatperioden 
2011-2014. 

( MTN 2011/14 
Medborgarförslag om inrät-

110406 
§ 39 

!ande av två naturreservat 
på kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 

( 
Uppdra till fårvaltningen att ut-
reda forutsättningarna fdr natrure-
servat eller andra skyddsformer 

MTN 
130506 

Kommunal vatten- och av-

§54 
loppsvattenplan 
Uppdra till fårvaltningen att i 
samarbete med plan- och utveckl-
ingsavdelningen samt Håbo 
Marknads AB ta fram en kommu-
nal vatten- och 

MTN 2012/54 
Underlag till cykelplan (cy-

111005 
§ 98 

kelpolicy/cykelstrateg i) 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till Cykelpolicy i 
Cykelplan/Cykelstrategi for anta-
gande i KS/KF. Detta fdr att öka 

( cyklandet i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attraktiv utemiljö i Håbo och öka 
Håbo kommuns varumärke! I 
samband med framtagandet av 

( strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 

110406 
Handlingsplan fossil· 

§ 46 
bränslefri kommun 2030 
Uppdra till fårvaltningen att ut-
reda möjligheten får Häbo bli en 
fossilbränslefri kommun till 2030 
samt tillsätta en arbetsgrupp får 
att ta fram en handlingsplan som 
redovisas under en hearing vid 
miljöveckan 2012. 

RAPPORT 6(10) 

Datum 
2014-10-20 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2234 

styrelsen enligt beslut 
MTN § 113/13. Uppdraget 
avslutas hos M1N 

MK 
styrelsen enligt beslut 
MTN § 113/13. Uppdraget 
avslutas hos MTN 

AD Frågan är vilken förvalt- Finns inget 
ning/avdelning som har an-
svar fOr att starta och driva 
på arbetet med planen 

till förvaltningen att av-
21. 

vakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande 
karta får Håbo kommun., 
konsultkostnad ca 150 tlcr, 
ej möjligt att utfåra under 
2012 på grund av den eko-
nomiska situationen. 

munstyrelsen på gnmd av 
omorganisationen 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljöstrategi (tidigare miljö-
plan/miljö policy) för Håbo 
kommun 
Uppdra till forvallningen att ta 
fram en miljöplan/program fOr 
Håbo kommun under mandatperi-
oden 2011-2014. Uppdra till for-

( vallningen att tillsätta en arbets-
for att arbeta med milj ö-

for Håbo kommun. 

110406 
Naturreservat Bålstaåsen 

§ 44 
Uppdra till forvallningen att fort-

{ sätta utreda möjligheterna for att \ 
bevara Bålstaåsen som naturre-
servat under mandatperioden 
2011-2014. 

MTN 2010/111 
Ansökan om medlemskap i 

110406 
§ 42 

Sveriges Ekokommuner 
Uppdra till forvallningen att upp-
fylla de 4 systemvillkoren snarast 
och ansökan om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner och där-
med bifalla Fred Rydbergs (KD) 

sammatema 
2011/14 Medborgarförslag om inrät-

110406 tande av två naturreservat 
§ 39 på kommunägd mark inom 

Bålsta tätort 
( Uppdra till forvallningen att ut-

reda forutsättningarna for naturre-
servat eller andra skyddsformer 

MTN 2013/39 
Kommunal vatten- och av-

( 130506 
§54 

loppsvattenplan 
Uppdra till förvaltningen att i 
sarnarbete med plan- och utveckl-
ingsavdelningen samt Håbo 
Marknads AB ta fram en kommu-
nal vatten- och avloppsvattenplan. 

RAPPORT 7(10) 

Datum 
2014-10-20 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2234 

kom- 3. 
munstyrelsen på grund av 
omorganisationen 

grund av 
l. 

omorganisationen 

munstyrelsen på grund av 
omorganisationen 

Uppdraget 
munstyrelsen på grund av 
omorganisationen 



HÅBO 
KOMMUN 

111005 
Underlag till cykelplan (cy-

§ 98 
kelpolicy/cykelstrategi) för 
Håbo kommun 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till Cykelpo-
licy/Cykelplanl 
Cykelstrategi får antagande i 

( KS/KF. Detta får att öka cyklan-
det i kommunen och bidra till en 
levande, trygg, säker och attraktiv 
utemilj ö i Hå bo och öka Hå bo 
kommuns varumärke! I samband 

( med framtagandet av strategin, tas 
också fram karta över cykel- och 

MTN 2013/46 säkerhet i kommunhuset 
130617 

§ 65 
Uppdra till förvaltningen att ge-
nomfåra fåroslagna åtgärder och 
finansiera dem enligt föreslagen 

MTN 2009/36 Medborgarförslag om att 
090609 

§56 
anordna en hundrastgård 
in'!m Västerängsområdet 
Uppdra till förvaltningen att un-
dersöka möjligheten att uppfåra 
ett antal hundrastgärdar inom 

MTN 2010/111 
Undersöka möjligheterna att 

110406 
( §52 

i samband med nyinveste-
ring i kommunens renings-
verk installera biogasan-
läggning 
Uppdra till förvaltningen att orga-

( nisera ett studiebesök får nänm-
den till Hallsbergs kommun får 
att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam. 

MTN 
101207 

Utökning av befintliga verk-

§ 121 
samhetsområden 
Uppdra tiii förvaltningen att ut-
reda om ytterligare fastigheter kan 
inkluderas i befintliga verksam-
hetsområdeiL 

RAPPORT 8(10) 

Datum 
2014-10-20 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2234 

munstyrelsen på grund av 
omorganisationen 

avslutades 
20140217 

Dalen klar. Info finns på 
hemsidan och i BuB-
bladet. Uppdraget avsluta-
des på nämndens sam-
manträdeden 5 maj 2014. 

AD Inget studiebesök enligt 14. 
överenskommelse med 
ordförande. 

Avvakta med biogasan-
läggning i och med stora 
investeringskostnader i 
fOrhållande till mängd 
slam. 

AD Görs · samarbete med Finns inget 
plan- och utvecldings-
avdelningen 



HÅBO 
KOMMUN 

RAPPORT 
Datum 

2014-10-20 

9(10) 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.2234 
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HÅBO 
KOMMUN 

Gångväg på banvallen vid 
stämsvik samt utrycknings
väg från Ekolskrog till stäm
svik 
Uppdra till fårvaltningen att i 
samband med besvarande av mot
ion om GC-väg via Stämsvik 
även ta med ovan gångväg och ut
ryckningsväg. 

RAPPORT 10(10) 

Datum 
2014-10-20 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2234 

Avtal är tecknat med fas
tighetsägare får tillfållig 
räddningsväg. 

*Uppdrag som beslutats utanfor ärendet Uppdragslistan har inga uppdragsnummer. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 104 MTN 2013/22 

Upphävande av beslut, projektet "Mälaren • en sjö för miljoner" 

Sammanfattning 
Den18mars 2013 beslutade miljö- och teknilmämnden att Håbo kommun 
skulle delta i projektet "Mälaren- en sjö får miljoner" och att nämndens 
presidie aktivt skulle delta i projektet. I och med omorganisationen som 
gjordes vid årssldftet 2013-14 då ansvarig verksamhet överflyttades till 
plan- och utvecklingsavdelningen, flyttades också ärendet dit. 

Från och med l januari 2015 upphör miljö- och telmiknämnden, därfår 
fåreslås att tidigare beslut upphävs då det inte kommer att finnas något 
presidie under miljö- och telmilmämnden. 

Beslut om fortsatt deltagande i projektet "Mälaren- en sjö får miljoner" bör 
tas av den myndighet som enligt reglementet ansvarar får verksamheten, det 
vill säga, kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och tekniknämndens beslut MTN § 31,2013-03-18 

Tjänsteslaivelse, 2014-10-16 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att tidigare fattat beslut, 

MTN § 31/2013, om presidiets deltagande i projektet "Mälaren- en sjö 
får miljoner" upphävs från och med 2014-12-31. 

Beslutsexpediering 
Telmiska avdelningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2313 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 105 MTN 2014/15 

Information från avdelningen 

-Den lO oktober var det demolcratidag. Tema fcir dagen var Mitt Centrum. 
De fcirslag som bland annat kom upp som kan beröra telariska 
avdelningen var: multisportarena, fler busshållplatser samt ökad trygghet 
runt centrum. Den 13 november är det hearing. 

- Kommunen ska delta i ett SKL-projekt "Förenlda helt enkelt". Syftet är 
att forenkla kontakten med kommunen fcir näringslivet. Steg l är en 
inspirationsdag fcir tjänstemän och politiker, steg 2 vänder sig till 
handläggare i kommunen, i steg 3 sker en återrapportering. Håbo 
Marknads AB:s VD LeifNyren kommer att intervjua fciretagare som ett 
steg i processen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2014.2328 


	Första sidan omedelbar justering
	Anslag / bevis omedelbar justering
	Innehållsförtekning
	§ 96 Yttrande på förslag till miljöstrategi för Håbo kommun
	Första sidan normal justering
	Anslag / Bevis normal justering
	Innehållsförteckning
	§ 93 Redovisning av delegeringsärenden
	§ 94 Redovisning av inkomna handlingar / anmälningsärenden
	§ 95 Avfallstaxa 2015, indexreglering
	§ 97 Medborgarförslag om belysning, beläggning och vägmarkeringar efter Kalmarleden
	§ 98 Rivning av del av Gransäterskolan, hus F, Aspen 2
	§ 99 Upphandling av samverkansentreprenad / partnering för renovering av simhall
	§ 100 Upphandling av entreprenad för ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök, Västerängsskolan
	§ 101 Upphandling av entreprenad för dagvattenåtgärder i anslutning till Västerängsskolan
	§ 102 Upphandling av entreprenad för takåtgärder på Fridegårdsgymnasiet
	§ 103 Uppdragslistan
	Uppdragslistan
	§ 104 Upphävande av beslut, projektet "Mälaren - en sjö för miljoner" 
	§ 105 Information från avdelningen

