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Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 106 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2014/13 

Miljö- och teknilmämnden har fort över beslutanderätt till1jänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
miljö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och teknilmämnden. 

Gatuavdelningen 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Parkeringsövervakning, anmärlmingar 

A vfaflsavdefningen 
Uppehåll i avfallshämtning 

Beslutsunderlag 

12 st 

64 st 

l st 

Sammanställning av delegeringsbeslut, 2014-12-08 

Tjånsteskrivelse, 2014-11-05 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 8 december 2014. 
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MTN § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-08 

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 teknilmämnden. De presenteras i en sammanställning, 
handlingarna finns i en pärm inför va:Ije sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-11-25 

- Tjänsteslaivelse, 2014-11-25 

Beslut 

l. Miljö- och telmilmämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
inkoma handlingar som förtecknas i protokollet den 8 december 2014. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-08 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 108 

Månadsuppföljning oktober 2014 

Sammanfattning 

MTN 2013/48 

Tekniska avdelningen har upprättat månadsuppföljning per 31 oktober 2014 
enligt anvisningarna fråu kommunstyrelsen. Telariska avdelningen väntas 
hålla budget i balans och lämnar härmed rapport per verksamhet. Se bifogad 
rapport för detalj er. 

Nämnden fick följande resultat per 31 oktober 2014 och nänmden 
prognosliserar att budgeten kommer att hållas. 

Perioden september och oktober har varit en hektisk tid för alla 
verksamheter. Planering och framförhållning for att få en effektivare 
verksamhet 2015 har påböljats. 

Investeringarna fortskrider i de projekt som är påböljade, en del av 
projekten kommer fortsätta även 2015. Några investeringsprojekt har ännu 
inte påböljats och detta beror på att detaljerade underlag tagit tid att 
framställa till entreprenören, som därför inte hunnit med alla projekten. 

Alla enheter gör sitt allra bästa för att hålla budgeten i balans och totalt på 
tekniska avdelningen så förväntas prognosen bli noll (0). 

Beslutsunderlag 
- Månadsuppföljning oktober 2014- Miljö- och tekniknänmden 
- Månadsuppföljning oktober 2014- VA-enheten 
- Månadsuppföljning oktober 2014- Avfallsenheten 
- Tjänsteskrivelse, 2014-11-26 

Beslut 

l. Miljö-och teknilmänmden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppföljning för oktober 2014. 

Beslutsexpediering 
Telarisk chef 
Ekonomi 
Förvaltningschef 
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1 Sa~manfattning 

Perioden september och oktober har varit en hektisk tid för alla verksamheter. Planering 
och framförhållning för att få en effektivare verksamhet 2015 har påbörjats. 

fuvesteringarna fortskrider i de projekt som ärpåböJjade, en del av projekten kommer 
fortsätta även 2015. Några investeringsprojekt har inte påböJjats, och detta beror på att 
detaljerade underlag tagit tid att framställa till entreprenören, som därför inte hunnit 
med alla projekten. 

Alla enheter gör sitt allra bästa för att hålla budgeten i balans och totalt på tekniska 
avdelningen så förväntas prognosen bli noll (0). 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Bokslut T kr 2013 

Nämndverksamhet -509 

Teknisk ledning -1 443 

Galu-/parkenheten -32115 

Kostenheten -29 184 

Fastighetsenhelen -3 794 

Lokalvårdsenheten -11 262 

Summa -78 307 

Underhåll och snöröjning 

Bokslut 
T kr 2013 

Underhåll fastighet -2 000 

Underhåll beläggningar gata -1 500 

Snöröjning, halkbekämpning, -5 917 
snötransport och sandupptagning 

2.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Kostenheten (+148 tkr) 

Budget 
2014 

-267 

-1 310 

-42 938 

-27 807 

-4 597 

-12 128 

·89 047 

Budget· 
2014 

-2 000 

-1 500 

-7 310 

Utfall 
P~ognos Av-okt Not 

2014 2014 vikelse 

-225 -357 -90 

-405 -1 218 92 

-35 676 -42 938 o 
-22 384 -27 659 148 1 

-1 013 -4 597 o 
-10 376 -12 278 -150 2 

-70 079 ·89 047 o 

Utfall Progno Awikel oktober Not 
2014 s se 

-2 000 -2 000 o 
-1 977 -2 000 -500 

-3 368 -6 000 1 310 3 

Tack vare ett bra pris på det nya livsmedelsavtalet har kostenheten möjlighet att få ett 
överskott i sin prognos. Enheten kommer fortsatt öka på inköpen av ekologiska 
livsmedel under sista veckorna på året 

2. Lokalvård (-150 tkr) 

Underskottet beror dels på ökade kostnader för redskap och förbrukningsmaterial, detta 
beror bland annat på en ny upphandling. Vi har även kostnader för korttidsfrånvaro. 
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3. Snöröjning, halkbel{ämpning, snötransport och sandupptagning 

Vinterväghållningens kostnader innefattar samtliga kostnader for snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport, sandupptagoing och beredskapsersättning. 
Verksamheten bedrivs under periodenjanuari-april/maj samt oktober-december. Utfallet 
varierar stort beroende på framforallt väderleken. Periodenjanuari-mars har varit mild 
och snöfattig och därfor är kostnaderna låga. HaJkbekämpningen av stora leder har 
överfiirts till egen regi på grund av att aktuell entreprenör avsade sig uppdraget under 
innevarande avtalsperiod. 

Ä ven perioden oktober till november har varit mild. Vilket gör att vinterväghållningen 
_ prognostiserar ett överskott. 

2.3 Investeringsredovisning 

T kr Bokslut Budget Utfall Prognos Av· Not 2013 2014 okt vikelse 

Inventarier avskr 5 år -453 -820 -181 -820 o 
l nventarier avskr 3 år -47 -135 -127 -135 o 
Inventarier avskr 1 O år -247 o o o o 
Utrustning Landstingshuset o -595 -398 -595 o 
SummaMlF -747 -1 550 ·706 -1 550 o 

Trafiksäkerhet Futurum o -2 000 -2 307 -2 315 -315 1 

Trafiksäkerhet vid Lidl o -500 -108 -550 -50 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -17 o o o o 
Utemiljö, utrustning skolor -891 o o o o 
Utemiljö Futurum o -650 -140 -500 150 2 

Utemiljö Gransäter o -250 -77 -250 o 
Utemiljö Nybygget o -600 o -600 o 
Utemiljö Skogsbrynet o -300 -74 -200 100 3 

Utemiljö Slottsskolan o -250 o -160 90 

Utemiljö Viby förskola o -200 o -80 120 4 

Utemiljö Vibyskolan o -150 -25 -80 70 

Utemiljö Vikingens fårskola o -100 o -100 o 
Parken utanför kommunhuset -48 -602 -202 -750 -148 5 

Räddningsväg Krägga, belysning 
-26 -1 493 -274 -1 274 219 6 banvallen 

Byte kvicksilverarmaturer -489 o o o o 
Kommunala badbryggor -399 o o o o 
Konstgräsplan -1 343 o o o o 
Järnvägsparken -16 -1 484 -1 640 -1 736 -252 7 

Kolonilottsområde -238 -362 -357 -357 5 

Offentliga utern iljöer -270 o o o o 
Hundrastgård -25 -125 -114 -114 11 

Cykelparkering 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 
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T kr Bokslut Budget Utfall Prognos Av- Not 2013 2014 okt vikelse 

Hälsans stig o -150 o -150 o 
Elijusspår skokloster o -100 o -100 o 
skatepark skokloster o -100 o -100 o 
Summa Galu-/parkenheten -3 762 -10 816 -5 318 -10 816 o 

Lundby ridanläggning -2104 o o o o 
slottsbackens förskola (fd Junibacken -29 524 -23 843 -25 886 -27 986 -4143 8 förskola) 

Verksamhetsförändring Skolnämnd -102 -2398 -2095 -2 398 o Västerängen 

Sjövägen grp (fd Oktavia) -4 416 -8 714 .g 074 -10 074 -1 360 9 

Verksamhetsanpassning Lärarskolan o -650 -1.232 -932 -282 10 

Brand och inbrottslarm -795 -800 -444 -800 o 
Äldreboendet solängen -7 683 o o o o 
Takåtgärder skola, Västerängsskolan -12 743 -17 257 -14 686 -17 502 -245 11 

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 -1 376 -1 376 524 12 

Matsal Gymnasieskolan o -400 -329 -400 o 
Verksamhetsanpassning Äldrecenter o -200 o o 200 13 Mansängen 

Simhallen renovering o -2200 -45 -371 1829 14 

Fullmäktigesalarna i kommunhuset o -350 o -350 o tillgänglighet 

Kvarnkojan, iordningsställa raststugan o -300 -1 -160 140 15 

Ny förskoia Gröna Dalen o o -66 -1 000 -1 000 16 

Summa Fastighetsenheten -58 172 -59 012 -55 234 -63 349 -4 337 

SummaMlF -62 681 -71 378 -61 258 -75 715 -4 337 

2.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

De projekt som inte kommer vara fårdigställda 2014 har tekniska avdelningen för avsikt 
att föra över till2015. Både de projekt som visar ett underskott och de som visar ett 
överskott. 

1. Trafiksäkerhet Futurum (-315 tkr) 

Vid Futurumskolan har det under längre tid varit en mycket kaotisk traflksituation, 
särskilt i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn. Situationen har varit 
så pass allvarlig att kollektivtrafiken påverkats och det har många gånger varit nära att 
det har hänt olyckor. Såväl skolan som ;många föräldrar har påpekat bristerna. För att 
komma tillrätta med detta beslutades att bygga om angöringarna till skolan så att alla 
trafikslag skulle kunna fårdas där på ett säkert sätt. Projektering har genomförts i 
samråd med skolan och Uppsala Lokaltrafik (UL ). Projektet har kommit att delas upp i 
två etapper eftersom kalkylen visade att hela projektet, med alla etapper, inte skulle 
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rymmas inom årets budget. 
I år har den fårsta etappen genomförts. Den omfattar det område där de yngre eleverna 
länmas och hämtas. Antalet parkeringsplatser har ökat så att de föräldrar som vill följa 
med sina barn in i skolan f'ar plats, avlämningsplatserna har utökats och gjorts 
trafiksäkra, gångpassagerna har säkrats och belysningen bytts ut. 
Avvikelsen beror på att vi har varit tvungna att lägga om betydligt mer asfalt än vi 
kalkylerat med. Kalkylen räknade med att vi endast behövde fräsa den gamla 
beläggningen och lägga en ny topp. När arbetet startade visade det sig dock att den 
gamla beläggningen var sämre än väntat. Det var nödvändigt att riva upp den gamla 
beläggningen helt och hållet. Å ven överbyggnaden visade sig vara undermåligt anlagd 
och behövde göras om på vissa delar. Ny asfalt lades sedan över hela ytan. Det fanns 
även vissa höjdsättningfel i projekteringen som medfört fårändringar i den ursprungliga 
kalkylen. 

2. Utemiljö Futurum (+150 tkr) 

skolans önskemål får detta år är genomförda. 

3. Utemiljö Slmgsbrynets förskola (+100 tkr) 

Förskolans avdelning får yngre barn var i behov av nya lekredskap. Tillsammans med 
personalen gjordes ett fårslag på ny utrustning som nu är färdigställd. 

4. Utemiljö Viby förskola (+120 tkr) 

Förskolans lekhus var slitet och byttes ut samt viss befintlig utrustning som till viss del 
inte uppf'yllde säkerhetskravet rustades upp. Arbetet är fårdigställt 

5. Parken utanför kommunhuset (-148 tkr) 

Högre kostnader får material än beräknat, bland aunat utbyte av den gamla trappan till 
en ny i granit samt materialavskiljande granitsten mellan grönytor och hårdgjorda ytor. 
Åtgärden ko=er att fårenida och minska kostnaderna får framtida drift. 

6. Räddningsväg Krägga, belysning banvallen (+219 tkr) 

Räddningsvägen är klar. Belysning på banvallen kvarstår att utföra. Håbo kommun är 
inte markägare efter hela sträckan. 

7. Järnvägsparken (-252 tkr) 
Projektet syftar till att återskapa den gamlajärnvägsparken i gamla Bålsta som en 
naturlig mötesplats och målpunkt får Håbobor. Det har genom åren inkommit mängd 
synpunkter, önskemål och medborgarförslag i ärendet. Projektet berälmas till största 
delen varaldart under hösten 2014. Det kan kvarstå plantering av en del växter. 
Avvikelsen jämfört med budget beror på högre kostnader än berälmat får rensning av 
dammen med påföljande höga tippavgifter (orsorterat och miljöfarligt avfall) och högre 
kostnader än beräknat får bekämpning av slyuppslag efter trädfållning. Det återstår 
också en kostnad som är svår att prognostisera, bron ut till ön. Här pågår fortfarande 
diskussioner kring själva konstruktionen och vi har olika alternativ som kan medfåra 
kostnader i ett spann mellan 200-600 tkr. Själva bron ut till ön är ett mycket viktigt 
element i hela upprustningen av parken, utan den lco=er projektet att framstå som 
halvfärdigt, så det är mycket angeläget att den ko=er på plats. 

8. Slottsbackens förskola (fd Junibacken förskola) (-4143 tkr) 

Nybyggnation pågår av fårskola får åtta avdehringar och tillagningskök i Skoldoster. 
Syftet är att ersätta den tidigare byggnaden som brannnedi maj 2012. Under år 2012 
upparbetades kostnader för brandskadan med sanering, evakueringspaviljonger och 
upphandling. Dessa kostnader har förts med till år 2014 och medfor att projektet 
ko=er att redovisa ett prognosliserat underskott. Projektet är !dart under 2014 men 
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... lit 

slutreglering av kostnader kommer att göras år 2015 och kommer rymmas inom den 
totala budgeten får investeringen. Inflyttning är planerad till årssldftet 2014/2015. 
Projektet pågår, underskottet kommer att flyttas över till20 15 och kommer att tillfOras 
10,4mkr 2015. Prognosliserat underskott får 2014 bedöms uppgå till4,1 Mkr och fårs 
över till 2015. 

9. Sjövägen grp (fd Oktavia) (-1360 tkr) 

Nytt gruppboende byggt och inflyttat under augusti 2014. Underskottet beror delvis på 
att kostnader får projektering på ca 430 tlcr inte var medrälmade i kalkylen från böJjan 
och delvis på sena fårändringar från verksamheten som bidragit till ökade kostnader. 

10. Verksamhetsanpassningar Läraskolan (-282 tlrr) 

Inför uthyrning till Läraskolan av Mansängen fårskolas "gamla" lokaler har mer 
omfattande åtgärder krävts får att återanpassa lokalen till skolverksamhet 
Hyresgästanpassningar får ca 300 tkr kommer hyresgästen svara får med 
direktbetalning under 2014. 

11. Takåtgärder skolor, Västerängsskolan (-245 tkr) 

Projektet består av takrenovering på Västerängsskolan och projektet visar idag upp ett 
prognostisera! underskott beroende på att vissa telariska lösningar inte kunnat fårutses i 
kalkylerings-/projekteringsskedet Andra problem som inträffat är sättningar vid de 
tillfälliga paviljongerna, vilket medfort att vissa fårstärkningsarbeten avseende 
grundläggningen varit tvunget att genomfåras. Projektet pågår, kommer att vara klart 
under 2015 och tillfåras 3,0 mkr under 2015. Under 2015 kommer även ett projekt att 
genomfåras kring dagvattenhanteringen rnnt Västerängsskolan eftersom behovet av 
dessa åtgärder visat sig bli mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Detta projekt 
kommer att tillfåras 4,9 mlcr under 2015. 

12. Arbetsmiljö förskolor (+524 tlrr) 

Genomförda åtgärder i skeppsgårdens fårskola och Mansängens fårskola får att erhålla 
en bättre inomhusmilj ö. Vidare åtgärder i andra fårskolor planeras får 2015. 

13. Verksamhetsanpassning Äldrecenter (+200 tlrr) 

Inget arbete påböJjat. 

14. Simhallen renovering (+1829 tlrr) 

Mindre åtgärder har hittills utförts under 2014. Underresterande år, 2014, planeras får 
att påböJj a projektering men avvaktar slutgiltigt beslut om investeringens storlek får 
2015, varfår uppskattadresterande kostnad på ca 1,8 Mkr önskas fåras över till2015 får 
projektering innan renovering av simhallen påböJjas under detta år, 2015. 

Planen var att påböJja projekteringen i november och december månad, men denna 
kommer att påböJjas 2015 istället. Prognosliserat överskott får 2014 bedöms uppgå till 
1,8 mlcr och rors över till2015. 

15. Kvarnkojan (+140 tlrr) 

Projektet pågår avseende upprustning varfår resterande medel önskas flyttas över till 
2015. 

16. Nya förskolan Gröna Dalen (-1 000 tlrr) 

För att ha en fårskola Idar hösten 2015 har projektering har påbörjats under hösten 
2014. Under 2015 finns 35 Mkr i budget får denna förskola varfår årets underskott 
föreslås fåras över till 2015 då medel finns. 
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1 Sammanfattning 

V A-enheten har arbetat med slutbesiktningar och efterbesiktningar av 
kvävereningsprojektet Invigning av reningsverket skedde den 21 augusti 2014. Nya 
entreprenader på mark- och VA-arbeten, slamsugning och spolning samt transport av 
slam. har påbö:rjats vilket har medfort forändrade rutiner och upproljning av arbetena. 
Avdelningen har varit mycket delaktig i exploateringsprojekt, bland annat Logistik 
Bålsta. 

V A-avdelningen väntas hålla budget i balans och lämnar härmed rapporten per 
verksamhet. Uppföljning per investering ingår också i denna rapport, prognosen är att 
det blir ett överskott på 3,5 mkr. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Bokslut 
2013 

Vatten och avlopp gemensamt 12 793 

Vattenverk drift -3432 

Pumpstationer drift -1 326 

Ledningsnät drift -2 982 

Reningsverk drift -5 545 

Dagvatten o 
Summa -492 

2.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Vattenochavlopp gemensamt(-743 tkr) 

Slamhanteringen blir mycket dyrare. 

2. Reningsverket, drift (+717 tlcr) 

Budget 
2014 

14 316 

-3 090 

-1 440 

-2 894 

-6 542 

-350 

o 

Utfall 
okt 

2014 

13 389 

-2 170 

-891 

-1 890 

-5 469 

-24 

2945 

Överskottet beror på att det finns periodiska fakturor på väg. 

ffi VA-enheten, Månadsuppföljning oktober 2014 

' 

Prognos Av- Not 2014' vi)<else 

13 573 -743 1 

-3 090 o 
-1 440 o 
-2 894 o 
-5 825 717 2 

-324 26 

o o 
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2.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut Budget Utfall Prognos AV· Not 2013 2014 okt vikelse 

Kapacitetsökning Bålsta W o -250 o o 250 1 

Omläggningar ledningar -4 993 -7 000 -1 379 -2 000 5000 2 

Tankstationer o -1 000 -714 -1 000 o 
Bräddningsanordning Skokloster W o -200 o o 200 3 

Brunnstätning o -500 o o 500 4 

Flytt av ventilation Bålsta W o -200 o o 200 5 

Handkörning Bålsta W o -300 o o 300 6 

Renvattenpumpar Bålsta W o -300 o o 300 7 

Ekilla pumpstation o -500 o -500 o 
Kemikalietankar/farmartankar o -200 o o 200 8 

Asfaltering Skokloster W o -70 o o 70 

Brutet vatten på pumpstationer o -500 o o 500 9 

övergran Tallbacka Kivinge -110 o o o o 
Larm och kommunikation -73 o o o o 
Inventarier, data VA-avdelningen -209 o o o o 
Personaldel, Bålsta ARV -4 574 o o o o 
Exploatering tätort -1 393 o -3 097 -3 100 -3 100 10 

Upprustning pumpstation -231 o o -200 -200 11 

Kväverening, Bålsta RV -46 517 o -577 -700 -700 12 

Summa -58 100 -11 020 -5 767 -7 500 3520 

2.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

- 1 till12. Investeringsavvikelse 

VA-enheten fick i uppdrag att se över sina investeringar. Enheten tog ett beslut om att 
omprioritera investeringarna och skjuta en del på framtiden, vilket leder till att V A
enheten kommer fä ett överskott på investeringarna. 
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1 Sammanfattning 

Matavfallsprojektet är inne i sitt slutskede och nu återstår enbart ett antal flerbostadshus 
och verksamheter samt några villaområden innan hela kommunen har 
matavfallsinsamling. Kärlinköpen gör att avdelningen pro gnostiserar ett underskott på 2 
miljoner kronor, medel som enligt beslut i miljö- och teknilrnämnden tas från 
avfallsfonden. 

Avdelningen harpåböJjat förprojekteringen av utbyggnaden av återvinningscentralen 
(Å VC) Västerskog och arbetar med att ta fram en ny avfallsplan för Håbo kommun. 

I samband med faleturautskicken har avdelningen informerat om E-faktura vilket gjort 
att andelen anslutna har ökat med 9 %sedan i våras. Införandet av e-1jänster har 
påböJjats för att utöka servicen för kommuninvånama. 

Kund1j änst för V A och avfall har fasats över till kontalacenter som tar över första 
kontalden med kommuninvånarna och enldare handläggning avseende avfallsärenden. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Bokslut 
2013 

.. . 

Avfallshantering 2372 

Kundtjänst V NAvfall 95 

AVe Västerskog -3 472 

Summa -1 005 

2.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Avfallshantering (-642tkr) 

Budget 
2014 

3 707 

o 
-3 707 

o 

Utfall Prognos Av-okt Not 
2014 2014 vikelse 

4043 3 065 -642 1 

-558 125 125 2 

-2 844 -4440 -733 3 

641 -1 250 -1 250 

På grund av planerade kärlinköp av fonderade medel i samband med införande av 
matavfallsinsamling gör verksamheten ett underskott, men tack vare ökade intäkter från 
avfallstaxan är underskottet mindre än prognostisera\. 

2. Knudtjänst (+125 tkr) 

Samarbetet med en gemensam kundtjänst för Håbo och Upplands-Bro avvecldades sista 
februari och istället har en del arbetsuppgifter fasats över till kontaktcenter. Detta har 
medfört att budgeten inte avspeglas rätt i förhållande till utfall och prognos. 

3. Ave Västerskog (-733 tkr) 

Antal besök på återvinningscentralen har under året ökat med över 6 500 st vilket i sin 
tur medför ökade avfallsmäng der, detta har lett till ökade transport och 
behandlingsavgifter. Om vintern fortsätter att vara mild leder det till ytterligare flera 
besök än tidigare och ökade avfallsmängder. Traktorn på A VC:n har råkat ut för flera 
problem, bland aunat slangbrott, elfel och ett flertal slitdelar har bytts ut. Periodvis har 
vi då behövt hyra in en annan traktor, vilket sannnarrtaget har lett till höga kostnader. 
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2.3 Investeringsredovisning 

T kr Bokslut Budget Utfall 
2013 2014 okt 

Körplåtar Ave o -200 o 
Ombyggnad ny Ave o ·500 o 
Säker Ave anläggning o o o 
TV-skärm utomhus o -50 -46 

Summa o -750 -46 

2.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1. Körplåtar Å VC 

Prognos Av· Not vlkelse 

o 200 1 

-500 o 
-200 -200 2 

-50 o 3 

-750 o 

Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2014/26 § 36 så kommer investeringen ror 
körplåtar att utgå. 

2. SäkerÅVC 

Istället får körplåtar har beslut fattats i nämnden om att vidta ett antal 
arbetsmiljöåtgärder, bland annat justering av fal!skydd, får att öka besökarnas säkerhet, 
asfaltering får att minimera vattenansamling och isbildning samt extra utsug i 
farligtavfalls-boden. 

3. TV-skärm utomhus 

En utomhusanpassad informationsskärm till besökare på Å VC har köpts in. 
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l"l1 HÅBO 
"-'KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 109 MTN 2014/79 

Information från avfallsenheten - avfallsplan 

Sammanfattning 
Avfallsplanen är konnnnnens styrande dokument for avfallshanteringen. 
Enligt miljöbalken (MB 1998:808) ska varje konnnnn upprätta en 
renhållningsordning om avfallshantering som består av en avfallsplan och 
av lokala föreskrifter. Avfallsenheten har reviderat lokala föreskrifterna, 
detta antogs av Konnnnnfullmäktige 2013-05-01. Avfallsplanen får Håbo 
konnnnn fastställdes av Konnnnnfullmäktige 2007-02-26 och gällde till 
utgången av 2012. För närvarande står konnnnnen utan en avfallsplan och 
därfor måste en ny avfallsplan tas fram och antas av Konnnunfullmäktige. 

En avfallsplan är inte enbart ett lagkrav, det är även viktigt att ha en 
avfallplan som konnnnnen kan arbeta mot och får allmänheten så att de har 
rätt information gällande avfallshanteringen i konnnnnen. Sedan 2007 har 
flera ändringar infdrts i lagstiftningen som reglerar avfallshanteringen. Det 
har också skett en hel del fårändringar lokalt i Håbo som påverkat 
avfallshanteringen vilket är ytterligare en an1 edning till varfår en ny, 
anpassad avfallplan behövs. Avstäuming har skett mot nationella, regionala 
och lokala miljömål samt den nationella avfallsplanen. Planen riktar sig till 
alla medborgare i konnnnnen samt de som bedriver verksamhet i Hå bo. 

Innehåll i avfallplan 2015 -
Avfallsplan med dess mål, delmål samt åtgärder for avfallshanteringen i 
Håbo konnnnn har utgångspunkt i EU :s avfallsdirektiv. Avfallsplanen ska 
innehålla mål och åtgärder får att minska uppkorusten av avfall, öka 
återanvändningen och återvinningen. Den innehåller även planer får en ökad 
service i konnnnnen. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om allt avfall 
som uppkanuner i konnnnnen, den nuvarande hanteringen, samt planerade 
åtgärder får hanteringen. Vidare ska det fnmas uppgifter om hur olika typer 
av avfall samlas in, transporteras och återvinns eller bortskaffas. 

Syfte med avfallsplan 2015-
Förutom att uppfylla lagstiftningens krav så är syftet även att: 

• använda planen som ett styrdokument i arbetet for att uppnå de 
nationella avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen 

• använda planen som ett strategislet styrdokument för att styra 
konnnnnens avfallshantering så att en hållbar utveclding främjas, 
villcet innebär uppnå konnnnnens vision, de övergripande målen i 
konnnnnen 

• få en samlad bild av avfallshanteringen inom konnnnnen 
• fårmedla konnnnnens mål inom avfallsområdet 
• informera verksamhetsutövare och medborgama om planerade 

fårändringar inom avfallshanteringen i konnnnnen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

Miljö- och tekniknämnden 

. MTN§ 109 MTN 2014/79 

JUSTERARE 

Ambitionen är att allmänheten ska kunna använda avfallsplanen som ett 
hjälpmedel i he=et, på verksamheterna och av andra som producerar 
avfall for att underlätta avfallshanteringen så att man kan arbeta for en mer 
hållbar ko=un. 

Frågan om vart det utsorterade avfallet länmas, besvarades: 
HimmerJ:järdsverket söder om Södertälj e. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-11-19 

Beslut 
l. Miljö- och telrnilmänmden beslutar att godkänna redovisningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNlNG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2011/85 

Information från avfallsavdelningen ·införande av 
matavfallsinsamling 

Sammanfattning 
2010-10-lllämnades en motioninom biogas av Göran Eriksson (C) där det 
framkom att efterfrågan på biogas är stor speciellt med tanke på intresset får 
biogas bilar. Det nämndes även nyttigheten med att ta vara på matavfall får 
att få ekologiskt gödningsmedel. Kommunfullmäktige lämnade över 
motionen till Miljö- och tekniknämnden får beredning. 2011-05-18 
beslutade Miljö- och telmilmämnden att ge uppdrag till fårvaltningen att 
undersöka möjligheten till uppsamling/källsortering av matavfall får 
biogasproduktion och energiåtervioning. 

Miljö- och tekniknämnden fåreslog 2011-11-02 får Kommunfullmäktige att 
Håbo kommun samlar in matavfall och brännbart avfall i separata kärl. 
Detta återremitterades. Miljö- och tekniknämnden beslutade 2012-02-08 att 
anta den nya upphandlingen av entreprenaden får avfallshämtning gällande 
obligatorisk insamling av matavfall i kommunen. 

Införande 
Infarandeperioden sattes till utgången av 2014. Tabell nedan sannnarrfattar 
infcirandet får respektive sophämtningsdag och anger antal sophämtningar 
som sker per dag i kommunen. Antalet hämtningar är inte likvärdigt med 
antal kunder eftersom en del kunder har sophämtning fler gånger i veckan. 

Tabell l. Tabell över införande av matavfallsinsamling under perioden 2013-2014 samt antal 
hämtningar som sker i kommunen per dag. 

Antal kunder med 
Kundtyper Period matavfallshämtning per dag 

(stycken) 

Kommunhuset (först ut) mars 2013 

Håbo Hus fastigheter på mars-april2013 
Mangsängen (testområde) 

' 
Sophämtning på måndagar augusti 2013 1010 

Sophämtning på tisdagar oktober 2013 1048 

Sophämtning på onsdagar februari 2014 1665 

Fritidshus april2014 Hämtningen är utspridd från 
vår-höst 

Sophämtning på torsdagar maj-juni 2014 1305 

Sophämtning på fredagar september 2014 683 

JUSTERARE 1, 

l 11~ l J< l 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 110 MTN 2011/85 

Uppföljning av mål 
Övergripande projektmålet var att alla hushåll och verksamheter i 
kommunen ska. ha möjlighet att sortera ut matavfall senast 31 december 
2014. De resterande få kunder, verksamheter och flerbostadhus, forväntas 
bölja sortera ut matavfall innan året är slut. 

Tabell Z. SammanställniJ1g av Jrnndkategorier i Håbo kommun. 
Kundkategori Antal kunder (stycken) 

JUSTERARE 

Kunder med sophämtning (totalt i kommunen) 6153 

Kunder med matavfallshämtning (totalt i kommunen) 5567 

Kunder kvar att få matavfallsinsamling 50 

Kunder med hemkompostering 297 

Kunder som delar kärl eller har dispens 141 

Kunder kvar att utreda i systemet 98 

Insamlade mängder 
56 ton matavfall samlades in 2013 och i år är siffran 434 ton. Mängden 
insamlat matavfall fortsätter att öka stadigt, vilket är positivt. Håbo kommun 
har uppnått 20 procent av det nationella målet- innan år 2018 ska 50 
procent av matavfallet som slängs, samlas in. 

Figur l. Graf över procentnell insamlat matavfall i Håbo kommun i relation till det 
nationella målet. 

Hur mycket matavfallsorteras ut just idag? 

Procent% 

År 2018 ska H åbo kommun sortera ut 50 
procent matavfalL 

Matavfall som sorteras ut just idag är 19, 55 
procent. 

Frågan om kärl i Västerängsområdet kom upp och besvarades av Angela. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§ 110 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2014-11-19 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2011/85 

l. Miljö- och telmilrnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

JUSTERARE l 1ft l er l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN!NG Nr2014.2522 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 111 MTN 2014/38 

Orobudgetering av investeringsmedel från "omläggningar 
ledningar" till "exploatering tätort" 

Sammanfattning 
MTN beslutade att föreslå kommunstyrelsen omfördelning av 
investeringsmedel till V A-avdelningen, bland aunat för att täcka utökade 
kostnader i samband med anläggning av V A i tätorten där det förekornmit 
berg. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna frågan för beslut om 
omprioritering av investeringsbudgeten för V A -området till miljö- och 
telcniknämnden. Beslut om orobudgetering måste fattas från "omläggningar 
ledningar" till "exploatering tätort". Orobudgeteringen görs inom ram för 
2014 års investeringsbudget och sker med 3,1 miljoner kronor. 

Om budgetering 2014 

Projekt 

Omläggning ledning 

Exploatering tätort 

Beslutsunderlag 
MTN § 80, 2014-08-25 

Exempelbilder 

Budget Förändring Ny budget 

7 000 000 -3 000 000 

o 3 000 000 

4 000 000 

3 000 000 

KS § 115, 2014-090-01 
Tjänsteskrivelse, 2014-11-10 

Beslut 
l. Miljö- och telmilmämnden beslutar om ombudgetering i 

investeringsbudgeten enligt ovan redovisning för VA-enheten. 

Beslutsexpediering 

Ekonomiavdelningen 
VA-enheten 

JUSTERARE l )h l ~r l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2523 
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Miijö- och tekniknämnden 

MTN § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2014/83 

Ny avtalspart för hyra av Bålsta bowlinghall 

Sammanfattning 
Bowlinghallen i Fridegårds gymnasium hyrs i dag ut till Bowl Room 
Sverige AB som bedriver bowlingverksamhet De i sin tur arrenderar ut kök, 
cafeteria, restaurangdel och hanteringen av bowlingverksamhetens 
kassaintäkter till Såldax Fastighetsservice AB. 

Bowl Room Sverige AB har framfört önskemål om att Håbo kommun ska 
teckna ett nytt hyresavtal direkt med Såldax Fastighetsservice AB. 
Fastighetsenheten ser inget hinder med att ingå ett nytt hyresavtal med en 
annan avtalspart. Fastighetsenheten fdreslår att avtalet tecknas och att 
tekniska chefen får rätt att skriva under. Innan avtalet tecknas görs en 
sedvanlig kreditkontroll så att kommunen kan försäkra sig om företagets 
betalningsförmåga. 

I samband med detta beslut och teclmande av nytt avtal sägs tidigare 
hyreskontrakt med Bowl Room upp. 

Ordförande föreslår att beslutspunkt två kompletteras med villkor att 
bowlinghallens banor och inredning som idag ägs av Bowl Room övertas av 
Såldax. 

Förslagen ställs mot varandra och nämnden röstar enligt ordförandes 
förslag. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-11-21 

Beslut 
l. Miljö- och telmiknämnden beslutar att säga upp nuvarande 

avtalikontrakt med Bowl Room. 

2. Miljö- och telmilmämnden beslutar att hyresavtal ska tecknas med 
Såldax Fastighetsservice AB för bowlinghallen i Fridegårds 
gymnasiums lokaler, under förutsättning att Såldax övertar banor och 
inventarier från Bowl Room. 

3. Miljö- och telmilmämnden beslutar att uppdra till telmiska chefen att 
skriva på hyresavtalet. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsenheten 
Såldax Fastighets AB 
Bowl Room Sverige AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.2524 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 113 

Upphandling • gräsklippning 

Sammanfattning 

MTN 2014/80 

Nuvarande ramavtal för gräsklippning löpte ut 2014-11-3 O och därför 
behöver tekniska avdelningen, gatu- och parkenheten, göra en ny 
upphandling. Den tidigare avtalsperioden startade 2011 ~05-05 och har löpt 
under fyra säsonger. 

Den tidigare upphandlingen har varit uppdelad i tre olika delar med 
möjlighet att lämna anbud på valfritt antal delar. I anbudet har även lämnats 
ett antal a-priser på arbetsmoment och maskiner för eventuella 
tilläggsarbeten. Den kommande upphandlingen kommer att läggas upp på 
likande sätt. 

Det nya avtalet föreslås tecknas för en avtalsperiod om fyra år med start 
2015-05-01. Kontraktssunnnan har under tidigare avtalsperiod uppgått till 
ca l ,5 Mkr/år. 

Upphandlingen genomförs som en förenldad upphandling och avtal kan 
komma att tecknas med flera entreprenörer. 

Frågan om var priset brukar ligga på besvarades av gatuchefen: ca 14 öre 
per kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2014-11-19 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att tekniska avdelningen inleder 
ovanstående upphandling. 

2. Miljö- och teknilmämnden delegerar till telmiska chefen att besluta om: 
- Godkännande av förfrågningsunderlag 
- Tilldelningsbeslut 
- Avtalsteckning 

Beslutsexpediering 
Gatu- och parkenheten 
Upphandlingsenheten 

1/? lt{ l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2014/81 

Upphävande av beslut om riktlinjer för avfallshantering inom 
skolor och förskolor 

Sammanfattning 
2005-09-06 beslutade miljö- och telmiknämnden om att anta Riktlinjer för 
avfallshanteringen inom skolor och förskolor bland annat för att uppnå 
kraven på källsortering i kommunens avfallsplan. Dessa riktlinjer följer inte 
nuvarande avfallshantering och bör därför upphävas. Eventuellt kan 
implementering av dessa ske i det pågående arbetet med att ta fram en ny 
avfallsplan eller i nästa revidering av avfallsföreskrifterna alternativt kan 
nya riktlinjer tas fram som följer nuvarande lagstiftning och föreskrifter fOr 
avfallshantering 

Beslutsunderlag 

MTN § 81/2005, 2005-09-06 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-11 

Beslut 

l. Miljö- och telmiknämnden beslutar attupphäva beslut om antagande av 
Riktlinjer för avfallshanteringen inom skolor och förskolor, MTN § 
81/2005. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
Avfallsenheten 

JUSTERARE l Jtr l te l EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2532 



~HÅBO te' KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2013/92 

Fortsättning på gång- och cykelleden från söderskogen norra 
till Viksjö 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarforslag med önskemål om att bygga en 
fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö. 
Förslagsställaren påpekar att trafiken på slottsskogsleden ökar hela tiden i 
takt med att befolkningen i Skokloster ökar. För att skydda cyldister och 
gående behövs en fortsättning på gång- och cykelleden från söderskogen 
norra till Viksjö. 

Gatu- och parkenheten instämmer i forslagsställarens analys av 
trafiksituationen och håller med om att det finns behov av att forbättra 
trafiksäkerheten for gående och cyldister. För att kunna genomfora forslaget 
krävs dock en utredning om markägoforhållandena och en eventuell 
markinlösen innan en byggnation kan genomfåras. En sådan utredning 
ligger inte inom gatu- och parkenhetens ansvarsområde men frågan skulle 
kunna hanteras i samband med en revidering av kommunens översiktsplan. 

Ordforande fareslår att beslutspunkt två i 1jänsteskrivelsen stryks. 
Avdelningens forslag ställs mot ordforande forslag och nänmden beslutar 
enligt ordforandes forslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarforslag 

KF§ 62/2013, 2013-09-23 

Delegationsbeslut KS 2013/93, hidnr 2013.3177, 2013-11-05 
Tjänsteslaivelse, 2014-10-20 

Beslut 

l. Miljö- och telarilmänmden godkänner forvallningens svar på 
medborgarforslaget och överlänmar svaret till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfulhnäktige 

JUSTERARE l Jt l (!{ l EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2526 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2013/91 

Yttrande över medborgarförslag om trafikförhållanden på 
Enköpingsvägen från korsning (trafikplats) 146 och korsning 
Ekillabadet 

Sammanfattning 
I september 2013 (2013-09-05) inkom de boende på Stenbj"örns väg med en 
skrivelse avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen (väg 545) från 
korsning 146 på E 18 och fram till korsning Ekillabadet. Skrivelsen är ställd 
till Länsstyrelsen i Uppsala län, Trafikverket, Polisen i Uppsala län och 
Håbo kommun. 

I denna slaivelse påpekas att boende i området under en längre tid försölet få 
till stånd åtgärder för att öka trafiksälcerheten på denna sträcka. skrivelsen 
innehåller ett antal yrkanden; sänkt hastighet från nuvarande 70 k:m/tim till 
60 lan/tim eller lägre, åtgärder för att underlätta för korsande 
gångtrafikanter till busshållplatserna vid Grans gård och Yttergrans kyrka, 
asfaltering av befintlig gång- och cykelväg, hastighetskameror och en 
intensifierad trafikövervalcning. 

Eftersom skrivelsen är ställd till ett antal olika myndigheter så vill man 
påpeka vikten av att de olika myndigheterna samverkar kring de boendes 
begäran, trots att beslut om frågorna fattas av olika myndighetsutövare. 
Begäran om hastighetssänkning riktas till Länsstyrelsen och Trafikverket, 
begäran om uppsättning av hastighetskameror riktas till Trafikverket och 
begäran om intensifierad trafikövervalcning riktas till polismyndigheten. 

Gentemot Håbo kommun riktas en begäran om att kommunen ska hantera 
och åtgärda de frågor som berör kommunen samt att kommunen ska vara 
sammanhållande i hela frågeställningen. Man vill också att hela skrivelsen 
ska ses som ett medborgarförslag som handlar bland annat om trafiksäkerhet 
för kommuninvånarns och trafiksäker skolväg. 

Miljö- och teknilmänmden yttrade sig till kommunstyrelsen 2014-03-17 
(MTN § 35, MTN 2013/91). I yttrandetbesvaras de frågor som kanhanteras 
inom miljö- och telmiknänmdens ansvarsområde. Nänmden föreslår att 
asfaltera gång- och cykelvägen under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om investeringsmedel för ändamålet. Nänmden anser vidare att 
Trafikverket i egenskap av väghållare bör vara den sammanhållande parten i 
frågan. 

Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet återremitteras 
medborgarförslaget till miljö- och teknilenämnden med motiveringen att det 
inte redovisats en berälming av vad en asfaltering av gång- och cykelvägen 
skulle kosta samt en förfrågan om asfalteringen finns med i nänmdens 
budgetprocess för 2015. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.2527 
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rQ HÅBO 
'""-' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-08 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 116 MTN 2013/91 

Kommunstyrelsen anser också att nämnden bör fortydliga hur kommunen 
bör agera gentemot Trafikverket for att eventuellt få till stånd en lösning i 
frågan. Ärendet återremitteras till miljö-och telmiknämnden for 
kompletterande information. 

Förvaltningens beredning 
Miljö- och telmilmämnden har på kommunstyrelsens begäran tagit fram en 
kostnadsberäkning for asfaltering av den befintliga gång-och cykelvägen 
som löper parallellt med väg 545 från Grans gård till Ek:illabadet. Den 
aktuella sträckan är 1,4lan lång. Kostnaden uppskattas till ca 1,5 Mkr med 
reservation for att det saknas kunskap om vägkroppens uppbyggnad. Denna 
kan komma att behöva forstärkas och då ökar kostuaden med ca 500 tlcr . 
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut for 2015 prioriterat underhåll och 
avstått från satsningar på nybeläggningar, vilket skulle vara aktuellt i det här 
fallet. 

Kommunstyrelsen har också begärt att nämnden ska fortydliga hur 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket for att eventuellt :fa till en 
lösning. För att fortydliga detta måste de olika partemas 
roller/ansvarsområden redovisas. 

Inom Håbo kommun har vi ett antallänsvägar (ex länsväg 263, 269, 542, 
543, 545 och 912). Länsstyrelsen roll är att besluta om frågor som berör 
dessa vägar, bland annat hastighetsgränser. 

Trafikverkets roll är att foreslå hastigheter och att yttra sig i ärenden som 
berör hastigheter. 

Håbo kommun har ansvar for de kommunala vägarna. I ansvaret ingår 
drift och underhåll, trafiksäkerhetsfrågor, rätt att besluta om 
hastighetsgränser och andra lokala trafikforeslcrifter. 

Håbo kommun har alltså inte rätt att besluta om hastighet eller andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545. Däremot kan Håbo kommun 
agera genom att lyfta frågan i de fortlöpande dislmssioner som kommunen 
fOr med Trafikverket och länsstyrelsen beträffande de större vägarna ur ett 
regionalt och lokalt perspektiv. Kommunen kommer att lyfta 
forslagsställarnas yrkanden och hänvisa till att både polisen och milj ö- och 
telmiknämnden tidigare yttrat sig i ärendet och då påpekat att det vore 
angeläget med en hastighetssänlming och andra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på platsen. 

Nämnden foreslår att telmiska avdelningen tillsammans med plan- och 
utvecldingsavdelningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga 
en vändplats for bussar i korsningen stenbjörns väg och Grans Gårds väg, i 
samarbete med Upplands Lokaltrafik. 

JUSTERARE IlA l (j[ -l ExPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr 2014.2527 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§ 116 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2013/91 

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-19 (§ 85, dnr 2013/104) 
Yttrande från MTN 2014-03-17 (MTN § 35, dnr 2013/91) 
Delegationsbeslut, kommunstyrelsen 2013-11-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 64 
Medborgarfårslag, daterat 2013-09-05 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-20 

Beslut 
l. Milj ö- och telmiknämnden beslutar att godkänna ovanstående fårslag till 

yttrande med kompletterande information. 

2. Miljö- och telmiknämnden uppdrar till telmiska avdelningen att. 
tillsammans med plan- och utvecklingsavdelningen undersöka • .. :. 
möjligheten att anlägga en vändplan får bussar-i korsningen stenbjörns 
väg och Grans Gårds väg, i samarbete med Upplands Lokaltrafik. 

3. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlänrna yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Plan- och utveclding (får kännedom) 
Gata/parkenheten 
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EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG 

; ' . ' 

. , l.\. 

.. \· 

.... 

Nr2014.2527 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Daium 
2014-12-08 

MTN 2013/93 

Yttrande medborgarförslag om att göra en strandpromenad -
Måttan i Häggeby och Skokloster slott 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarforslag med önskemål om att göra en 
strandpromenad av Upplandsledens sträckning mellan Måttan till slottet i 
Skokloster. Förslagsställaren anser att det talas mycket om hur många mil 
stränder det finns i Håbo ko=un men att det inte finns några 
strandpromenader som gör dessa stränder tillgängliga. Strandpromenaderna 
sknlle vara iordningställda så att det kunde gå att promenera och cykla där. 
De sknlle också vara utrustade med bänkar, papperskorgar, toaletter och ett 
antal bivacker. 

Upplandsleden forvaltas av Upplandsstiftelsen och det är de som beslutar 
om vilka åtgärder som ska vidtas på leden. Den sträcka som 
fårslagsställaren vill ska omvandlas till strandpromenad går till största delen 
över mark som inte ägs av Håbo ko=un. Upplandsstiftelsen har avtal med 
dessa markägare om att få fårlägga Upplandsleden som en enkel 
vandringsled på deras marker. För en omvandling krävs också dessa 
markägares tillstånd eller en eventuell inlösen av mark. Tekniska 
avdelningens bedömning är därfor att medborgarfårslaget bör avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforslag 

Delegationsbeslut KS 2013/92, hidnr 2013.3176, 2013-11-05 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-20 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godlcärrna forslag på yttrande 
enligt ovanstående. 

2. Miljö- och teknilrnänmden beslutar att överlänrna yttrandet till 
ko=unstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Ko=unstyrelsen 

JUSTERARE 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 118 

Ekonomiska åtgärder - segerstavägen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
oatum 

2014-12-08 

MTN 2013/79 

segerstavägens Samfållighetsförening har till Konnunfullmäktige den 
24 oktober 2013 skickat in en begäran om ekonomiska åtgärder för 
Segerstavägen. Föreningen ansvarar för segerstavägens förlängning från 
infarten till Krägga Herrgård, fram till vändplanen vid vägens slut. Vägen 
används idag av åretruntboende, fritidsboende och gäster till de boende i 
området. I området pågår en omvandling från fritidsboende till 
åretruntboende. Ett stort antal fastigheter är redan idag bebodda permanent, 
vilket gör att belastningen på vägnätet ökat under de senaste åren när de 
boende vill ha post, tidning och sophämtning i en annan utsträckning än 
tidigare när området var bebyggt med sonnarstngor. 

Håbo konnun är väghållare främst inom Bålsta tätort, men är även 
väghållare inom Skoklosterområdet. Det övriga trafiknätet inom Håbo 
konnun drivs i enskild regi. Underhållet och driften av segerstavägen 
bekostas av föreningens medlennar. Föreningen f'ar även årligen ett bidrag 
från Håbo konnun och Trafikverket 

Arbetet med att ersätta äldre detaljplaner har genomförts och ett mindre 
antal fastigheter har bildats och bebyggts i området. Det fruns dock enstaka 
fastigheter kvar som ska försäljas och bebyggas. Den större utbyggnaden 
har ej genomförts då det i dagsläget inte föreligger något detaljplaneuppdrag 
eller exploateringstryck i området. 

I föreningens framställan så begär de i första hand att ansvaret för de vägar 
som idag föreningen ansvarar för överförs till Håbo konnun. I andra hand 
begär föreningen att bidraget från Håbo konnun utökas till en högre nivå. 

Kommunalt övertagande av segerstavägen 
För att konnunen ska kunna överta en enskild väg ska vägen hålla en 
konnunal standard. Vägen bör därför möta de krav som förväntas inom en 
översilctlig framtid, cirka 10-20 år. För denna typ av vägar (matargator) så 
bör gatan ha en bredd av 5,0 meter- 6,0 meter, beroende på vilka trafikslag 
som den ska dimensioneras för samt vilket trafikintensitet som förväntss. 
Konnunens bedömning är att segerstavägen idag inte uppfyller konnunal 
standard. Vägen varierar i bredd mellan 3, 7 meter - 5,3 meter och har under 
sonnaren belagts med indränkt makadam (IM). Vändplanen är fortfarande 
grusbelagd. 

Något som också är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt är att gatan är 
upplyst, framförallt när vägen har blandtrafik (fordon, cyklister och gående 
som använder sarruna väg). Upplysta gator är samtidigt något som blir allt 
viktigare för medborgama som då känner sig tryggare. 

JUSTERARE llt1. l (![ • l EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.2528 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-08 

MTN 2013/79 

Håbo kommun ställer krav på gatubelysning i nya exploateringsonnådet och 
därfor bör detta krav även gälla vid ett eventuellt övertagande av enskild 
väg. 

Håbo kommun har ingen kännedom om exakt hur vägen och vägkroppen är : 
uppbyggd, varfor en utredning av detta skulle vara nödvändig for att knnna 
göra en rimlig bedömning av den totala kostuaden for att vägen ska få en · 
kommunal standard. Det är även nödvändigt att utreda möjligheterna att .. : . · . ·. 
bredda vägen och om det finns tillräckligt u trynune for denna breddning i 
området. 

Om vägen har en godkänd uppbyggnad och att utrynunet finns runt den 
befintliga vägen, så är bedömningen att en breddning av vägen med ny 
beläggning samt gatubelysning uppskattningsvis skulle kunna kosta cirka 
4- 5 :tvncr och de framtida driftkosmaderna skulle uppgå till cirka 200-250 
Tkr/år. Avdelningen reko=enderar därfor inte att kommunen övertar · ·. 
vägen. 

Utökat bidrag 
I 2 kap. 2 § Ko=unallagen(l991 :900) anges att "ko=uner och landsting 
skall behandla sina medle=ar lika, om det inte frnns sakliga skäl for något 
annat". Paragrafen ger uttryck åt den så kallade likställighetsprincipen. 
Detta innebär att det inte är tillåtet for ko=uner eller landsting att 
särbehandla vissa kommunmedlennnar eller gmpper av 
ko=unmedle=ar på annat än objektiv grund. Ett utökat bidrag till 

· segerstavägens Samfällighetsforening skulle kunna resultera i att samtliga 
sarnfålligheter skickar in begäran om utökat bidrag och detta ser 
forvaltuingen inte att budgeten for miljö- och telrnilmänmden tillåter. Ett 
utökat bidrag till foreningen skulle även betyda att skattekollektivet 
finansierar det under många år uppkomna eftersatta underhållet inom 
foreningen. 

Trafikverket betalar även årligen ut driftbidrag till enskilda vägar bland . 
annat for att vägen ska hållas öppen for allmän trafik och for att underlätta 
for boende och näringsliv i glesbygden. Bidraget storlek bestäms av vägens 
trafikklass, slitlager och i vilken klimatzon vägen ligger. Trafikverket kan 
även bevilja extra medel for upprustuing och det är därfor forvallningens 
bedömning att kommunen inte ska ta över vägsträckan eller ge ett utökat 
bidrag. 

Beslutsunderlag 

Begäran om ekonomiska åtgärder for Segerstavägen, segerstavägens 
Samfå~lighet, 2013-10-24 

Tjänsteslaivelse, 2014-10-13 

JUSTERARE IM l{!( l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2528 



~HÅBO 
~KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN§118 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2013/79 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inte 
överta ansvaret får segerstavägens Samfällighetsfårenings vägar. 

2. Miljö- och teknilmämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inte 
utöka vägbidraget får segerstavägens Samfällighetsförening. 

Beslutsexpediering 
segerstavägens Samfällighetsfårening 
Kommunstyrelsen 
Gatuchef 
Plan och utvecklingschef (får kännedom) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2014/70 

Ändring av beslut - upphandling av samverkansentreprenad l 
partnering för renovering av simhall 

Sammanfattning 
Befintlig 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:rjas. Ombyggnads
/renoveringsåtgärder planeras att ske under april- augusti 2015. Medel får 
detta är beslutade av Kommunfulhnäktige och uppgår till 5 Mkr under 2015 
och ytterligare 5 Mkr bedöms behövas under 2016. 

2014-11-03 beslutade milj ö- och tekniknämnden att uppdra till ordfårande 
att teckna tilldelningsbeslut och entreprenadkontrakt med vald leverantör. 
Då miljö- och tekniknämnden upphör vid årsskiftet och upphandlingen inte 
hinner bli Idar innan dess måste beslutet ändras så att teknisk chef skriver på 
tilldelningsbeslut och entreprenadkontrakt 

Beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges beslut, KF§ 29/2014 
- Tjänsteskrivelse, 2014-10-14 
- MTN § 99,2014-11-03 
- Tjänsteskrivelse, 2014-11-24 

Beslut 
l. Miljö- och tek:nilmämnden beslutar att upphandling får 

samverkansentreprenadlpartnering ska påbö:rjas under år 2014 får 
renovering/ombyggnad av befintlig simhall och att Telmiska avdelningen 
får slåeka ut fårfrågningsunderlag. 

2. Miljö- och tek:nilmämnden beslutar att'uppdra till tekniska chefen att: 
- teckna tilldelningsbeslut 
- teckna entreprenadkontrakt med vald leverantör 

får renovering/ombyggnad av befintlig simhall. 

Beslutsexpediering 
Telmiska avdelningen, Fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2014173 

Ändring av beslut· upphandling av entreprenad för 
dagvattenåtgärder i anslutning till Västerängsskolan 

Sammanfattning 
För att anpassa dagvattenhanteringen kting Västerängsskolan enligt Håbo 
konnnuns dagvattenpolicy, krävs ett antal åtgärder såsom lokalt 
omhändertagande av dagvattnet inom skolfastigheten, där så kan vara 
möjligt. Dock har det framkornmit att befintliga ledlringar är 
underdimensionerade och är i behov av utbyte. I samband med arbetet med 
takåtgärder på Västerängsskolan har det framkornmit att hantering av 
dagvattnet måste åtgärdas i större omfattning än vad som tidigare kunnat 
forutse s. Medel for detta är beslutade av konnnnnfulhnäktige och uppgår till 
4,9 Mkr for 2015. 

Milj ö- och tekniknänmden beslutade 2014-11-03 om att upphandling ska 
påböJjas och att miljö- och tekniknänmdens ordforande att teckna 
tilldelningsbeslut och entreprenadkontrakt Då miljö- och tekniknänmden 
upphör vid årsskiftet måste detta beslut ändras så att teknisk chef sicriver på 
tilldelningsbeslut och entreprenadkontrakt 

Beslutsunderlag 
- Konnnnnfulhnäktiges beslut, KF §29/2014 
- Tjänsteskrivelse, 2014-10-14 
- MTN § 101,2014-11-03 
- Tjänstesktivelse, 2014-11-24 

Beslut 
l. Miljö- och tek:nilmänmden beslutar att upphandling för entreprenad for 

dagvattenåtgärder ska påböJjas under slutet av år 2014 och att Tekniska 
avdelningen f'ar skicka ut forfrågningsunderlag. 

2. Miljö- och tek:nilmänmden beslutar att uppdra till teknisk chef att: 
- teckna tilldelningsbeslut 
- teckna entreprenadkontrakt med vald entreprenör, 

for dagvattenåtgärder vid Västerängssko lan. 

Beslutsexpediering 
Telmiska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
Skolnänmden 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2014/74 

Ändring av beslut - upphandling av entreprenad för takåtgärder 
på Fridegårdsgymnasiet 

Sammanfattning 
På Fridegårdsgymnasiet är det återkommande problem med läckage i och 
kring taket. F ör att knnna åtgärda dessa brister måste upphandling påbölj as 
under slutet av 2014- böljan av 2015. Medel för detta är beslutade av 
kommunfulhnäktige och uppgår till! O Mkr för 2015, dessutom planeras för 
ytterligare 15 Mkr under 2016. 

2014-11-03 beslutade miljö- och tekniknämnden att uppdra till ordförande i 
nämnden att teclma tilldelningsbeslut och entreprenadlmntrakt. Då nämnden 
upphör vid årsskiftet måste beslutet ändras så att teknisk chef ges i uppdrag 
att underteckna handlingarna. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfulhnäktiges beslut, KF §29/2014 
- Tjänsteskrivelse, 2014-10-15 
- MTN § 102,2014-11-03 
- Tjänsteskrivelse, 2014-11-24 

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

påhöljas under slutet av år 2014 för takåtgärder på Fridegårdsgymnasiet 
och att Tekniska avdehringen f'ar skicka ut förfrågningsunderlag. 

2. Miljö- och telmilmämnden beslutar att uppdra till telmisk chef att: 
- teclma tilldelningsbeslut 
- teclma. entreprenadkontrakt med vald entreprenör, 

för takåtgärder på Fridegårdsgymnasiet 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdehringen, fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
Bildningsnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2536 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 122 MTN 2014/60 

Aterrapportering och avslutande av uppdrag- utreda 
möjligheten att frukt och grönsaker som serveras i förskolan 
ska vara ekologiska 

Sammanfattning 
Nämnden har fattat beslut om att uppdra till förvaltningen att utreda 
möjligheten att frukt och grönsaker som serveras på förskoloma ska vara 
ekologiska, för att säkerställa att förskolebarnen inte ska få i sig rester från 
bekämpningsmedel mot ogräs och likuande. 

Ekologiska inköpen av färsk frukt och grönsaker/rotsaker för förskolan 
uppgick år 2013 til138 %, inom befintlig budgetram. Färsk frukt och 
grönsaker/rotsaker beställs för närvarande via Grimsta Frukt & Grönt. Total 
inköpsvolym av farsic frukt, grönsaker, rotsaker och potatis för 
förskoleverksamhetema uppgick år 2013 til1480 Tkr, varav andel ekologisk 
råvara 180 Tkr och konventionellt odlad råvara ca 300 Tkr. 

Inköp av frysta bär/frukter/grönsaker (ca 50 Tkr/år) till kommunens kök 
sker via grossist (Martin & Servera) är inte medräknade i ovanstående 
statistik av farsic frukt och grönsaker/rotsaker. 

Kostenheten har sett över möjlighet att servera större mängd ekologiskt 
frukt och grönsaker/rotsaker på förskolan. 

Färsk bär/fruktigrönsaker/rotsaker 
Anta att det är möjligt att via frukt- och grönsalesleverantör byta ut inköp 
fårsic konventionell råvara mot ekologisk (fruk:t!bär och 
grönsaker/rotsaker/potatis) skulle det innebära en merkostnad på ca 84%, 
vilket är ca 250 Tkr (medelvärde beräknat utifrån källa Årstalistan 1, baserat 
på 2013 års inköpskostnader. 

SeNering av uteslutande ekologisk färsk frukt & grönt i förskola 
Den exaleta totala merkostnaden för servering av uteslutande ekologisk frukt 
och grönt inom förskolan är i dagsläget inte möjligt att få fram utan ovan 
angivna sunnnor är endast ett estimat. 

Vidare gör Kostenheten bedömningen att inköp av enbart farsic ekologisk 
frukt och grönt (100%) inte är en realistisk målsättoingpå grund av att en 
dellivsmedel inte är möjliga att köpa in ekologislet samt att leverantör kan 
byta ut en ordinarie anbudsvara mot en icke ekologisk ersättoingsprodukt. 
Om exempelvis råvarubrist uppstår (missgynnsamma väderförhållanden, 

1 Årstalistan http://arstalistan.se/ Listan erbjuder ett generellt prisindex som speglar 
genomsnittspriser i Sverige vid försäljning av hel f<irpaclrning. Sortiment och priser styrs av 
tillgäng och efteriiågan och uppdateras 2gg/vecka (måndag- torsdag). 

JUSTERARE l /t Id~ l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2530 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-08 

MTN 2014/60 

som leder till sämre skördar eller andra problem hos underleverantörer och 
bönder) eller att en vara tar slut i sortiment av andra anledningar. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv bör inte bara tillgänglighet och efterfrågan 
styra, utan hänsyn bör tas till senaste tidens debatt om att en balans bör råda 
mellan konventionell odling och ekologisk odling. 

Omställningsperiod 
I dagsläget har kommunen tecknat avtal med en frukt- och 
grönsaksleverantör, där målsättning av andel ekologiskt vid 
upphandlingsfcirfarandet inte har varit fastslagen. Det innebär att så länge 
kommunen har avtal med den aktuella leverantören kan inte kostenheten 
garantera en procentuell utökning. 

Att byta andel konventionella råvaror mot ekologiska leder till en ökad 
råvarukostand, som innebär att budgetramen måste utökas. 

En rimlig målställning över en tidsperiod med omställning bör 
uppskattningsvis vara ca 70% ekologiskafärsk frukt, grönsaker, rotsaker 
och potatis inom fårsko la. 

En uppskattning är att merkostnad fcir utökning från 3 8% ekologiskt till 
70% ekologiskt kan vara ca 80 Tkr. Detta är en prisbild tagen från augusti 
2013, vilket innebär att det finns en betydande felmarginal i 
beräkningsunderlaget eftersom prisbilden ser annorlunda ut under 
vinterhalvåret. 

Beslutsunderlag 

MTN § 74, 2014-08-25 
- Tjänsteskrivelse, 2014-11-24 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

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

Beslutsexpediering 
Kostenheten 
Skolnänmden (får kännedom) 

EXPEDIERAD JUSTERARE 

1 
, . 

1/Ä 1e:r1 
S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l 

Nr 2014.2530 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2012/55 

Aterrapportering och avslutande av uppdrag "Hälsans stig" 

Sammanfattning 
Före detta Miljö- och teknikförvaltningen, numera tekniska avdelningen, har 
fått i uppdrag att utreda möjlig sträckning för en så kallad Hälsans stig och 
att utreda oni Riksförbundet H j ärtLungs koncept "Hälsans stig" .ska 
användas alternativt eget koncept. 

Förvaltningen har kommit fram till att det är bra att använda sig av det 
etablerade konceptet Hälsans stig. Det skapar igenkänning för medborgare 
och besökare då utseendet blir likadant som i andra kommuner i landet. 

Avdelningen har ock.så tagit fram ett förslag på sträckning som utgår från 
Vårdcentralen, se bifogad karta. Sträckningen har godkänts av den lokala 
representanten för Riksförbundet H j ärtLung. 

Förvaltningen har för 2014 fått investeringsmedel tilldelade för att inrätta 
Hälsans stig. Ett avtal kommer att tecknas med Riksförbundet HjärtLung för 
att få använda sig av deras koncept. Kilometerskyltar, informationstavlor 
och informationsbroschyrer kommer att beställas under december. 
Markering av sträckan kommer att utföras under våren. Invigning av stigen 
planeras till april 2015. 

Beslutsunderlag 

MTN § 54, 2012-05-07 

Förslag på sträckning 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-24 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att avsluta uppdrag 22, "Hälsans 
stig" i Håbo kommun, på uppdragslistan. 

2. Miljö- och teknilenämnden uppdrar till gatu!parkchef att skriv på avtal 
med Riksförbundet H j ärtLung för "Hälsans Stig". 

Beslutsexpediering 
Gatu- och parkenheten 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

JUSTERARE l )h l er l EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.2531 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 124 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2014/14 

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

Uppdragen: 

"Hälsans stig" i Håbo konnnun 

- Utreda möjligheten att all frukt och grönsaker som serveras på 
förskolan ska vara ekologiska 

föreslås avslutas efter återrapportering, under dagens sannnanträde och 
konnner att ändra status till avslutade uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Uppdragslista daterad 2014-11-05 

Tjänsteskrivele, 2014-11-25 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmänmden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppdragslista, daterad 2014-11-05. 

2. Milj ö- och teknilmänmden beslutar att oavslutade uppdrag på 
uppdragslistan överförs till tekniska avdelningen för fortsatt beredning. 

JUsTERARE l~ l t( l EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr 2014.2539 





HÅBO 
KOMMUN 

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

RAPPORT 
Datum 
2014-12-09 

1(9) 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2542 

Uppdragslistan uppdaterad efter sammanträde 2014-12-08 

MTN 2012/53 
120507 

§52 

MTN 
120604 
§72 

Motion om upprättande av 
en rullande långsiktig plan 
för underhåll och 
upprustning av skol- och 
förskalegårdar 
Uppdra till fOrvaltDingen att ta 
fram dels en skötselplan får drift 
och periodiskt underhåll som 
inkluderar säkerhetsbesiktning 
och dels en upprustningsplan för 
skolor och förskolor. De behov 
som framko=er i planen 
prövas i samband med det årliga 
budgetarbetet. 

Säkra ridvägar i 
kommunen 
Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Håbo Marknads 
AB får att undersöka 
möjligheten att inrätta säkra 
ridvägar utanfår 
tätbebyggt' detaljplanelagt 
område. 

Medborgarförslag om 
ordnandet av en cykelbana 
med sandhopp i 
slottsskogen 
Fulhnäktige bifaller fårslaget 
genom att uppdra till milj ö- och 
tekniknårnnden, att i samråd 
med bildningsnårnnden, ordna 
den föreslagna cykelbanan på 
lämplig plats i Skoldoster. 

ULA 

tagits fram, däremot har 
alla gårdar inventerats så 
att verksamheten har en 
bild av hur stora ytorna är 
och vilken ub-ustning som 
finns. upp rättande av 
underhållsplaner för ett 

regelbundet och mer 
frek.Jent underhåll kommer 
att leda till ökade 
kostnader om planerna ska 
kwmajöijas. Det kommer 
att krävas att underMI/et 
antingen upphandlas eller 
att personalstyrkan utökas. 
Den nuvarande 
organisationen har inte 
kapacitet för att hinna med 
detta. 

kunnat prioritera 
kostnadsberäkning för 
skyltnl'ng med mer eller filtt 
tillstånd ett skriftligt 
godkännande från Håbo 
Marknads AB att få 
förlägga ridvägarna till 
skogarna mellan Skörby 
och Lastberget. Anlägg
ning av ridvägarna 
förutsätter skyltning och 
eventuell röjning och 
gallring. 

samfällighetens ordforande 
i juni utsågs en lämplig 
plats. Den plats som 
ansågs lämplig ligger 
nordväst om där 
Dammenleden gdr ut på 
Slottsskogsleden i norra 
delen av Slottsskogen. På 
grund av semestrar har en 
förstudie/projektering inte 
kommit igång. 

18. 

25. 



HÅBO 
KOMMUN 

090928 
Medborgarförslag om att HK 

§ 83 
tar över ansvaret för den 
offentliga gatubelysningen i 
Söderskogen 
Uppdra till fårvaltningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
fåreningen och E-ON gällande 

Motion om färdigställande 
100614 

§ 70 
av Asledens förlängning 
Uppdra till fårvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 

av 

KF 2010/70 
Motion om färdigställande 

100614 
§70 

av Asledens förlängning 
Uppdra till fårvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 
fårprojekteringen av 
fårlängningen av Åsleden. 

satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Infåra en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 

det tas ett beslut. 
MTN 

100928 
Uppföljning av plan för 
valfrihet och konkurrens i 

§78 samband med delårsbokslut 
år 2010 
Uppdra till fårvaltningen att 
utreda vilket som är mest 
ekonomiskt lönsamt av att hyra in 
arbetskraft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen regi 
gällande driften får gata och park. 

MTN 2012/52 
Komplettera Kraftleden med 

120507 
§51 

lämpliga rondeller 
Uppdra till fårvaltningen att 
fortsätta arbetet med att utreda hur 
man kan komplettera Kraftleden 
med läropliga rondeller, minska 
hastigheten sarot göra den mer lik 
Stockholmsvägen. 

RAPPORT 
Datum 
2014-12-09 

medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 

ULA Förprojektering 
genomförd. 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

2(9) 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2542 

uppdragslistan och därför 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

ULA M1N§ 
behålls inom kommunal 
regi 

Uppdraget avslutat 

rapport från Ramböll, 
17. 

Uppdraget avslutat 



MTN 
121210 
§ 141 

MTN 
130128 

§11 

110518 
§76 

MTN 
110406 

§47 

MTN 
130415 

§39 

MTN 
121001 

§ 98 

HÅBO 
KOMMUN 

2010/111 

2012/120 

2011/86 

2012/95 

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

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

Ombyggnad av Cafe Håbo 
Uppdrag till förvaltningen att 
påhölj a ombyggnaden av Ca fe 
Hå bo som ska invigas i böJjan av 
sommaren. 

fossilbränslefri kommun 
senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att 
utvidga resurserna på miljö-
strategiska enheten (för att 
möjliggöra konnnunens mål-
sättning om "Håbo kommun en 
fossilbränslefri konnnuu senast 

Ta fram förslag på rening av 
dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

Friluftsplan/Upplevelseplan 
Uppdra till förvaltningen att fram 
en Friluftsplan!Upplevelseplan för 
Håbo konnnuu. 

Avrop från ramavtal 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag till nästa 
period för avrop avelenergi 

RAPPORT 3(9) 

Datum 
2014-12-09 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2542 

MI< 

LS 

dänned att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

Uppdraget avslutat 

komml.llstyrelsen samt 
plan- och utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

gjordes beslut från 
kommunfullmäktige får 

2012. 

Uppdraget avslutat 

grenorofOrts om 
möjligheterna att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenororådet KS 
ansvarar fOr planororädet. 
Uppdraget avslutat fOr 
förvaltningen. 

med 

Uppdraget avslutas 

Redovisning av uppdraget 
20130930. 

Uppdraget avslutas 

7. 

29. 

16. 

23. 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 2012/83 
Borttagande av bommar på 

120827 
§ 81 

gång- och cykelvägar för att 
öka tillgängligheten för 
cyklister 
Aterrapportering o ch 
konsekvensberuaivningom 
borttagande av bommar på gång-
och cykelvägar. 

MTN 2013/11 
Användande av Granvallen 

130128 
§7 

för idrottsverksamhet (samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid 
Gransäterskolan j 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda 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 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 forvaltningen att 

MTN 
110518 

utreda möjligheterna for Håbo 

§76 
kommun att bli en fossilbränslefri 
kommun till2030. Uppdra till 
forvaltuingen att tillsätta en 
arbetsgrupp for att ta fram en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid milj ö veckan 
2012. 

RAPPORT 4(9) 

Datum 
2014-12-09 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2542 

UL Beslut om att 26. 
nyuppsättning av bommar 
längs gång- och cykelvägar 
minimeras samt att 
befintliga bommar som 
skadas inte byts ut 

Uppdraget avslutas 

UIJLS Enligt MIN § 73/2013 ska 28. 
uppdraget avslutas och 
frågan om Granvallens 
användande överlämnas till 
KS. 

Uppdraget avslutas 

Uppdraget avslutat i och 
med svar till KF som 
bifaller motionen 

AA överflyttas till 1. 
kommunstyrelsen enligt 
beslutMIN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MIN 

~ 

AA Överflyttas till 5. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MIN§ 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MIN 



HÅBO 
KOMMUN 

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

MTN 2010/111 Naturreservat Bålstaåsen 
110406 

§44 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta utreda möjligheterna for 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservattulder 
mandatperioden 2011-2014. 

MTN Medborgarförslag om 
110406 

§ 39 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till forvallningen att 
utreda forutsättningarna for 
naturreservat eller andra 
skyddsformer for Lillsjön och 

2013/39 Kommunal vatten- och 
130506 

§54 
avloppsvattenplan 
Uppdra till forvallningen att i 
samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
Håbo Marknads AB ta fram en 
kommunal vatten- och 

MTN 2012/54 Underlag till cykelplan 
111005 

§98 
( cykelpolicy/cykelstrategi) 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till Cykelpolicy l 
Cykelplan/Cykelstrategi for 
antagande i KS/KF. Detta for 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 ka1ta 
över cykel- och gängvägar i 

RAPPORT 5(9) 

Datum 
2014-12-09 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2542 

till 
kommunstyrelsen enligt 
beslut M"IN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MIN 

MK till 3. 
kommunstyrelsen enligt 
beslutMIN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

MK 
kommunstyrelsen enligt 
bes1utM1N § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

Finnsinget 
förvaltninglavdelning som 
har ansvar får att starta och 
driva på arbetet med 
planen. Uppdraget avslutas 
hosM1N 

ULA 21. 
till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillliörande 
karta fdr Håbo konnnun., 
konsultkostnad ca 150 tkr, 
ej möjligt att utföra under 
2012 på grund av den 
ekonomiska situationen. 

Uppdraget avslutas 



HÅBO 
KOMMUN 

Handlingsplan fossil· 
bränslefri kommun 2030 
Uppdra till fårvaltn:ingen att 
utreda möjligheten får Håbo bli 
en fossilbränslefri kommun till 
2030 samt tillsätta en arbetsgrupp 
får att ta fram en handlingsplan 
som redovisas under en hearing 
vid miljöveckan 2012. 

MTN 2010/111 
Miljöstrategi (tidigare 

110406 
§45 

miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbokommun 
Uppdra till fårvaltningen att ta 
fram en milj ö plan/program får 
Håbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till forvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att 
arbeta med miljöplan/program får 
Håbo kommun. 

2010/111 
Naturreservat Bålstaåsen 

110406 
§44 

Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta utreda möjligheterna for 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservattu1der 

MTN 
110406 

Ansökan om medlemskap i 

§42 
Sveriges Ekokommuner 
Uppdra till forvaltn:ingen att 
uppfYlla de 4 systemvillkoren 
snarast och ansökan om 
medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och därmed bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 

MTN 2011/14 Medborgarförslag om 
110406 inrättande av två 

§39 naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till forvaltn:ingen att 
utreda forntsättningarna for 
naturreservat eller andra 
skyddsformer for Lillsj ön och 
Båtsbacken. 

RAPPORT 6(9) 

Datum 
2014-12-09 

Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.2542 

pågrund 
av omorganisationen. 
Uppdraget avslutas hos 
M1N 

grund 
4. 

av omorganisationen. 
Uppdraget avslutas hos 
M1N 

pågrund 
3. 

av omorganisationen. 
Uppdraget avslutas hos 
M1N 

kommunstyrelsen på grund 
l. 

av omorganisationen. 
Uppdraget avslutas hos 
M1N 

pågrund 
av omorganisationen. 
Uppdraget avslutas hos 
M1N 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunal vatten- och 
avloppsvattenplan 
Uppdra till forvallningen att i 
samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
Håbo Marlrnads AB ta fram en 
kommunal vatten- och 
avloppsvattenplan. 

MTN 2012/54 Underlag till cykelplan 
111005 

§ 98 
( cykelpolicy/cykelstrategi) 
för Håbo kommun 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplanl 
Cykelstrategi fOr antagande i 
KSIKF. Detta for att öka 
cyklande! 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 
kommunen. 

130617 
säkerhet i kommunhuset 

§ 65 
Uppdra till forvallningen att 
genomfora foreslagna åtgärder 
och finansiera dem enligt 

MTN 2009/36 Medborgarförslag om att 
090609 

§56 
anordna en hundrastgård 
inom Västerängsområdet 
Uppdra till forvallningen att 
undersöka möjligheten att uppfora 
ett antal hundrastgårdar inom 

MTN Undersöka möjligheterna att 
110406 

§52 
i samband med 
nyinves.tering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 
Uppdra till forvallningen att 
organisera ett studiebesök for 
nämnden till Hallsbergs kommun 
for att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam. 

RAPPORT 7(9) 

Datum 
2014-12-09 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2542 

av omorganisationen. 
Uppdraget avslutas hos 
MIN 

kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

och 
avslutades 20140217, 
MIN§ 2112014 

Dalen Idar. Info finns på 
hemsidan och i BuB-
bladet. Uppdraget 
avslutades på nämndens 
sammanträdeden 5 maj 
2014.,MTN § 52/2014 

och 
14. 

2014-06-16, 
MIN§ 61/2014 



HÅBO 
KOMMUN 

101207 
Utökning av befintliga 

§ 121 
verksamhetsområden 
Uppdra till fårvallningen att 
utreda om ytterligare fastigheter 
kan iukluderas i befintliga 
verksamhetsområden. 

MTN 20101111 
Ta fram förslag på en 

110406 
§49 

"vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har ror avsikt att 
under våren 2011 bölja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

MTN 2010/111 
Energieffektivisering i 

110406 
§51 

kommunens byggnader 
Uppdra till fårvallningen att 
utreda vilka resurser som behövs 
for att nå målet om att bli en 
fossilbränslefri kommun. 

MTN 2010/111 Ta fram åtgärdsprogram för 
110406 

§50 
läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 
Uppdra till forvallningen att 
fortsätta arbetet med att åtgärda 
takproblemen 

Uppdra till fårvallningen att 
inventera och ta fram underlag får 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens 

MTN Vegetarisk rätt i grundskolan 
131104 

§92 
Uppdra till fårvallningen att 
utreda möjligheten att infåra 
alternativ vegetarisk rätt ror 

MTN 2014/18 Mer ungdomlig mat i skolan 
140217 

§ 23 
Uppdra till kostavdelningen att 
verkafåren 
modemare/tmgdomligare 
mathållning i samarbete med 
elever i grundskolan 

RAPPORT 8(9) 

Datum 

2014-12-09 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.2542 

plan- och utvecklings-
avdelningen. Uppdraget 
avslutas hos MTN 

AD 
antagen av KF 

8. 
2012-09-24 § 102. 
Ansökan får 
vattenskyddsområde för 
Bålsta gjordes till 
länsstyrelsen år 2009. De 
har ännu inte handlagt vår 
ansökan p g a personalbrist 
på länsstyrelsen. Arbetet 
med skokloster 
vattenskyddsområde pågår 
fortfarande aktivt 

13. 
strategin 
i miljöstrategin. 

Uppdraget avslutas hos 
M'!N 

12. 

Uppdraget avslutat, MfN 
§ 65/2014 

CG 31. 
återrapporterades och 
avslutades 2014-06-16, 
M'!N § 66/2014 

CG 32. 
2014-06-16, 

M'lN § 67/2014 



MTN 
101207 
§ 123 

MTN 
120507 

§54 

MTN 
140825 
§ 78 

HÅBO 
KOMMUN 

Anläggande av dirtbikebana 
Aterrapportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta. 

2010/95 
Gångväg på banvallen vid 
stämsvik samt 
utryckningsväg från 
Ekolskrog till Stämsvik 
Uppdra till förvaltningen att i 
samband med besvarande av 
motion om GC-väg via Stämsvik 
även ta med ovan gångväg och 
utryckningsväg. 

2012/55 
"Hälsans stig" i Håbo 
kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning får en så 
kallad "Hälsans stig'' 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om Hjärt- och lungsjukas 
rikaforhunds projekt "Hälsans 
stig'' ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

2014/60 
Utreda möjligheten att all 
frukt och grönsaker som 
serveras på förskolan ska 
vara ekologiska 
Möjlighet att utöka andel 
ekologisk frukt och 
grönsaker/rotsaker/potatis under 
en rimlig tidsperiod 

RAPPORT 9(9) 
Datum 
2014-12-09 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.2542 

. I nuläget finns 
ingen placering. Intresse 
från ungdomarna längre? 
Uppdraget avslutas 

ULA Gångväg klar. Finns inget 

Avtal är tecknat med 
fastighetsägare för tillfällig 
räddningsväg. 

Uppdraget avslutas 

ULA 22. 
tagits fram, avtal har 
tecknats med HjärtLung. 

Uppdraget avslutas 

gjordes 
20141208 

Uppdraget avslutas 

som beslutats utanfår ärendet Uppdragslistan har inga uppdragsnummer. 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 125 

Information från avdelningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

MTN 2014/15 

- Den 4 december var det invigning av Fridegårds ombyggda matsal. Ett 
uppdrag från 2013 om att bygga om matsalen så att det skulle bli en mer 
restauranglik miljö. Inför ombyggnaden gavs elever och personal på 
skolan möjlighet att lämna fårslag på förändringar. Tre olika temafårslag 
togs sedan fram: Svart och vitt, Rustikt samt Författare där Rustikt 
röstades fram i en omröstillng och ombyggnaden gjordes utifrån det. 

- Den 9 december invigs det nya bevalcade övergångsstället vid Lidl och 
trafikljusen startas då upp. Representanter från Traflkrådet, Kommunala 
handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet har bjudits in. 

- På galu/parkenheten har det tagits fram ett fårslag på reviderad 
tillgänglighetsplan. Förslaget skickas på remiss bland annat till 
handikapporganisationerna. En miljon leronor f1nns i driftbudget får 
eventuella åtgärder. 

- Tekniska chefen presenterade fårslag på fårskola vid Gröna Dalenskolan. 
Den beräknas bli Idar juni/juli 2015. Det blir 6 avdelningar med 
möjlighet att bygga ut två till. Lokalen byggs i fabrik vilket innebär att 
risken får fuktskador minimeras. 

- Under våren planeras invigning av Järnvägsparken och Kommunparken. 

- Tekniska chefen, Anders Almroth, slutar. Rekrytering av ny chef 
kommer att ske snarast. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2549 
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