
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-02-01  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Christian Nordberg (MP) 

Håkan Welin (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Eva Staake (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Werner Schubert (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Christer Staaf (C) 

Sabine Noresson (MP) 

Bengt Björkman (SD) 

Leif Lindqvist (V) 

Helene Cranser (S) 

Johan Tolinsson (S) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 8 februari 2016, kl. 14:00 

Förmöten från kl. 13:00 om inget annat meddelats. 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden Tid Föredragning 

1.  
Mötets öppnande 

 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

14:00 Ordförande 

2.  
Informationer 14:05 Per Nordenstam 

3.  
Redovisning av protokoll 

Dnr 2015/00330  

14:20 Ingen föredragning 

4.  
Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2015/00347  

14:25 Ingen föredragning 

5.  
Utbetalning av partistöd för 2016 

Dnr 2015/00369  

14:30 Ingen föredragning 

6.  
Uppföljning av verkställigheten av kommunfull-

mäktiges beslut 2015 

Dnr 2015/00371  

14:35 Ingen föredragning 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-02-01  

Kommunstyrelsen 
 

 

7.  
Motion om inrättandet av ett råd för integration, 

motionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) 

och Fred Rydberg (KD) 

Dnr 2014/00098  

14:45 Ingen föredragning 

8.  
Medborgarförslag: Utökad insyn och information 

inför viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns 

hantering av borgensåtagande 

Dnr 2015/00358  

14:55 Ingen föredragning 

9.  
Medborgarförslag: Behov av natthärbärge i Håbo 

kommun 

Dnr 2015/00167  

15:00 Ingen föredragning 

10.  
Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Dnr 2016/00020  

15:05 Per Nordenstam 

11.  
Tidplan för budget och målarbete för 2017 

Dnr 2016/00009  

15:15 Vipul Vithlani 

12.  
Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verk-

samheter och dels kommunövergripande frågor 

2016 

Dnr 2016/00010  

15:30 Ingen föredragning 

13.  
Val av arbetsgrupp för revidering av Håbo kom-

muns arvodesregler 

Dnr 2015/00257  

15:35 Ingen föredragning 

14.  
Kulturföreningsrådet, förfrågan om att bli remiss-

organ i kulturfrågor 

Dnr 2015/00177  

15:40 Ingen föredragning 

15.  
Information om nattvandringsersättning 

Dnr 2015/00245  

15:45 Ingen föredragning 

16.  
Samverkansavtal: Tryggare Uppsala län 2016 

Dnr 2016/00007  

15:50 Ingen föredragning 

17.  
Avfallsföreskrifter, mindre ändring 

Dnr 2015/00282  

15:55 Ingen föredragning 

18.  
Avfallsplan 2016-2025 

Dnr 2015/00048  

16:00 Anna Darpe 

19.  
Granskning av fakturor för VA-investeringar 

Dnr 2015/00343  

16:15 Ingen föredragning 

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-02-01  

Kommunstyrelsen 
 

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Johan Utter 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-12-11 KS 2015/00330 nr 64239 

Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Registrator 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

 

Redovisning av aktuella protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-02-08 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.  

 

Sammanfattning 

Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 

redovisningen av aktuella protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 

2015-11-23: 

 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2015-11-18 

 Protokoll från Samordningsförbundet 2015-09-18 

 Protokoll från Håbohus AB 2015-11-25 

 Protokoll från Håbohus AB 2015-11-12 

 Protokoll från Personal- och förhandlingsutskottet 2015-12-01   

 Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län 2015-11-26 

 Minnesanteckning från Ungdomsrådet 2015-11-11 

   

 

Beslutsunderlag 

– Protokoll, enligt ovan.  

 



 

 MINNESANTECKNING 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-12-04 KS nr  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Ungdomsrådet minnesanteckning 2015-11-11 

Närvarande: Otto Widén, Elin Larsson, Jan Sundling, Sandra Goro, Nathalie 

Goro, Rasmus Kraftelid och Carina Lund 

Tjänstemän: Sara Hallström, Danne Cramnell och Charlotta Carlsson.  

Adjungerade: Wilmer Engberg Gransäter, Hampus Frykman Potentia, 

Filippa Lerner Futurum, Selma Lundmark Futurum, Vanessa Lindestam 

Potentia och Maja Kulma Futurum. 

1. Carina Lund hälsade välkomna och undrade om någon ville vara 

ordförande eftersom Rebecka inte var där. Mötet valde Otto att 

leda mötet.  

2. Förra mötets minnesanteckningar gicks igenom och lades till 

handlingarna.  

3. Ungdomsverksamhet på biblioteket. Sara Hallström berättade att 

biblioteket har en del idéer på ungdomsverksamhet. 

Skrivarverkstad, bokcafé, datorprogrammering, filmklubb fanns 

på förslag. Ungdomarna ansåg att datorprogrammering, 

filmklubb var de mest intressanta.  

4. Ungdomsrådet i framtiden 

Bra att skolorna, gårdsråd osv. fortsatt väljer representanter. Det 

som dock måste tas hänsyn till i skolan är att de elever som är 

medlemmar i elevråden inte alltid är de som bäst vill eller är bäst 

lämpade att vara med i ungdomsrådet. Därför måste det bli bättre 

information till lärare/ledare så att de frågar rätt personer att ingå 

i ungdomsrådet. De som är med i ungdomsrådet måste också 

försöka peppa kompisar att vara med. Det är bra att ha kvar 

möjlighet att vara adjungerad. Att kompisar kan komma och att 

vi fortsätter fråga på demokratidagen vilka som vill, alla är 

välkomna. Ersättning utgår dock bara till dem som är valda att 

representera sin organisation.   

Charlotta får i uppdrag att kolla med skolor, råd, finskt 

förvaltningsområde och polarna om att välja nya representanter. 

Kontakt tas med skolnämndens ordförande Lennart Carlsson för 

att se om rådet kan besöka skolorna i samverkan med dem.  



 

  2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-09-10 KS nr 2015.4596 

 

5. Reflektion Demokratidag och arbetsgruppsmöte den 4 

november. 

De planer som kommunen nu arbetar med är: 

 Ny isyta, en miniishall, med eventuell placering vid Gransäter. 

 En ny hall där 4 föreningar i Bålsta samverkar om att bedriva 

gymnastik, judo, boxning och dojo i en nedlagd fabrikslokal. 

 En ersättningsplan till Björkvallen vid Futurum. 

 Ny lokal för fritidsgården Verkstan. 

Ungdomsrådet ansåg att miniishall inte får inskränka 

Gransätersskolans skolidrott. Fridegårdscafé skulle kunna vara öppet 

längre och delvis fylla rollen verkstan har. En annan synpunkt var att 

fotbollsplanen vid Övergran inte längre används av fotbollen.  

6. Rapport vänortsresa till Danmark. 

Elin berättade att de var i Fredensborg. De gjorde saker ungefär 

som på demokratidagen och diskuterade plan för vänortsarbetet. 

Sedan gjorde de en massa andra roliga saker, det var jättekul. De 

hade ett jättestort hus, typ en hel skola, bara för 

ungdomsverksamhet.  

7. Komma ut på skolorna 

Se under punkt 4. 

8. Mål om ungdomsdemokrati 

För nästa år är målen satta. Carina berättade att skolnämnden ska 

besöka alla skolor och där ska ungdomsmål diskuteras. 

9. Kommande ungdomsråd för 2017 planeras bli 9 februari, 6 april, 

26 maj, 6 september och 15 november. Alla möten mellan kl. 18-

20. Demokratidagen planerasa till den 11 oktober på Lastberget.  

Vid anteckningarna 

Charlotta Bjälkebring Carlsson  

 



































 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-01  

Personal- och förhandlingsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 16:00 tisdagen den 1 december 2015, Skoklosterrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 

Håkan Welin (L) 

Övriga närvarande  

Ersättare Lars-Göran Bromander (S) 

  

Tjänstemän Jonatan Wizen, tf personalchef 

Sara Widströmer, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Lars-Göran Bromander 

Tid och plats Kl. 11 torsdagen den 3 december 2015, Skoklosterrummet 

Justerade paragrafer §§ 1-2 

  

  

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-01  

Personal- och förhandlingsutskott 
 
 

 

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Personal- och förhandlingsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-12-01 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-12-03 

Datum för 

anslags nedtagande 2015-12-28 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Sara Widströmer  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-01  

Personal- och förhandlingsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 1 

Fastställande av dagordning .......................................................................................... 4 

§ 2 Dnr 2015/00148 
Löneöversyn 2016 ......................................................................................................... 5 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-01  

Personal- och förhandlingsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 1   

Fastställande av dagordning 

Personal- och förhandlingsutskotts beslut 

Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att fastställa dagordningen.    

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-01  

Personal- och förhandlingsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 2 Dnr 2015/00148  

Löneöversyn 2016 

Personal- och förhandlingsutskotts beslut 

Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att notera informationen.  

Sammanfattning  

Utfallet 2015 

Alla löneavtal, utom Svenska kommunalaretarförbundets, har varit sifferlösa 

2015. Förra perioden satsades på lärare som fick ca 2,5 %, jämfört med 

övriga som fick 2,0 %.  

Avtalsläget inför 2016 

Genomförandet av löneöversyn för Kommunals avtalsområde väntar på 

genomförandet av avtalsförhandlingar om nytt kollektivavtal på central 

nivå. Övriga löneöversyner beräknas kunna genomföras i tid. Avtalen är 

sifferlösa och utan individgarantier. Arbetsgivaren har budgeterat för 

löneökningar på 1,85 % 2016.  

Genomförandet 2016 

Preliminär tidplan för 2016 är enligt följande:  

 Överläggningar samt bearbetning av underlag och material centralt i 

december-januari  

 Genomförande av lönesamtal under februari-mars.  

 Bearbetning och färdigställande av nya löner, samt utbetalning av ny 

lön, i april.  

Inför 2016 testas ett nytt lönesättningsverktyg som ska underlätta att skapa 

dialog kring kopplingen mellan lönekriterier, uppdrag, prestation och lön. 

Yrkanden 

Vision och Vårdförbundet har inkommit med ett antal yrkanden inför 2016.  

Visions yrkanden och kommunens ställningstaganden: 

 Semesterväxling - En analys av detta ska göras kommande år.  

 Partsgemensamma utbildningsinsatser i lönebildning - Detta ska 

diskuteras med Vision 

 Obligatorisk utbildning för lönesättande chefer - Diskussion kring 

utbildningsinsatser ska upptas. 

 Snedsitsar ska justeras utanför löneöversynen - Lönesättningar ska 

hanteras inom löneöversynen.  

 Skriftligt svar på yrkandena ovan - Vision erhåller skriftligt svar på sina 

yrkanden. 

 

Vårdförbundets yrkanden 

Vårdförbundets yrkanden är generella och handlar om processen kring 

lönebildningen. Håbo kommun möter dessa krav på kvalitet i processen.  













Från: Stina Gabrielsson 
Skickat: den 9 december 2015 09:12 
Till: Stina Gabrielsson 
Ämne: Message from "KOMMUNHUSET8" 
Bifogade filer: 20151209091220684.pdf 
 
E-postmeddelandet skickades från "KOMMUNHUSET8" (MP C4503). 
 
Skandatum: 09.12.2015 09:12:20 (+0100) 
 







Från: Kommun 
Skickat: den 26 november 2015 16:44 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Justerat prtokoll för styrelsemöte 2015-09-18, § 101 Firmatecknare 

hos Samordningsförbundet Uppsala län 
 
 
 

Från: Karin Wengelin [mailto:karin.wengelin@finsamuppsala.se]  
Skickat: den 26 november 2015 16:23 

Till: information@heby.se; registrator Arbetsförmedlingen (uppsala@arbetsformedlingen.se); registrator 

Enköpings kommun; Registrator FK; Kommun; registrator Knivsta kommun (knivsta@knivsta.se); 
registrator Landstinget Uppsala län; registrator Älvkarleby kommun (kommun@alvkarleby.se); registrator 

Östhammars kommun (kommunen@osthammar.se); Tierps kommun registrator (kommunen@tierp.se); 
utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se 

Ämne: Justerat prtokoll för styrelsemöte 2015-09-18, § 101 Firmatecknare hos Samordningsförbundet 

Uppsala län 

 

Till  
Registratorer hos medlemsorganisationerna för Samordningsförbundet Uppsala län 
  
Protokoll för styrelsemöte 2015-11-26, § 101, angående firmatecknare för Samordningsförbundet Uppsala län har 
omedelbart justerats och finns att hämta på förbundets hemsida. 
  
Förbundsstyrelsens protokoll. 
  
Protokollet anslås hos respektive medlem. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Karin Wengelin 

Sekreterare, Samordningsförbundet Uppsala län 

__________________________________________ 

 
 
Adress: Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 16 
753 32 Uppsala  
Telefon: 018-18 58 42 
Telefon växel: 018-18 58 40 
E-post: karin.wengelin@finsamuppsala.se  
www.finsamuppsala.se  
  
  
  

mailto:karin.wengelin@finsamuppsala.se
mailto:information@heby.se
mailto:uppsala@arbetsformedlingen.se
mailto:knivsta@knivsta.se
mailto:kommun@alvkarleby.se
mailto:kommunen@osthammar.se
mailto:kommunen@tierp.se
mailto:utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se
http://finsamuppsala.se/5412.aspx
mailto:karin.wengelin@finsamuppsala.se
http://www.finsamuppsala.se/
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-01 KS 2015/00347 nr 64695 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Registrator 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Följande beslut för perioden 2015-11-13 – 2016-01-29 föreligger:  

Anställningsbeslut/Anställningsinformation inkomna till löneenheten 

 Kommunstyrelsens förvaltning 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Socialförvaltningen  

 
Enskilda beslut 

Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata förteckningar. 

 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation finns med i en pärm vid 

sammanträdet. Övriga delegationsbeslut inom kommunstyrelsens 

förvaltning fås vid begäran. Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos 

upphandlingsenheten.  

 

Beslutsunderlag 

– Anställningsbeslut/Anställningsinformation 

– Förteckning över delegationsbeslut, övriga kommunstyrelsens 

förvaltning  

– Förteckning över upphandlingsenhetens delegationsbeslut november 

2015 

– Förteckning över upphandlingsenhetens delegationsbeslut december 

2015 

– Förteckning över upphandlingsenhetens delegationsbeslut januari 2016 

– Förteckning över delegationsbeslut, övriga KS förvaltning - 

Parkeringstillstånd   



 

 

 
 
Gatu- och parkenheten 
 

ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2016-02-02 

 

  

 

Kompletterande lista över delegationsbeslut, övriga KS förvaltning - Parkeringstillstånd 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-01-27 65063 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05733-82M-P  Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00044 

2016-01-25 65019 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-0527-50K-F  Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00046 

2016-01-25 65017 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05731-44M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00043 

2016-01-25 65003 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

nr, 0305-05730-44M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00039 

2016-01-25 65002 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

nr, 0305-05729-43M-F  Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00038 

2016-01-21 64975 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05728-31K-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00028 

2016-01-21 64972 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05727-44M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00029 

2016-01-19 64922 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05726-32M-F - Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00026 

2016-01-15 64870 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05725-58K-F -  Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00027 

 



 

  1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-01  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Gudrun Lind, upphandlingschef 
0171-525 00 
gudrun.lind@habo.se 

 

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut har fattats under perioden 2016-01-01 – 2016-01-31: 

 Underteckna Ramavtal i upphandling av Busstransporter, UH-15-

5515, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-01-20. 

 Beslut om att förlänga avtal avseende upphandlingsstödsystemet 

Kommers Elite, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-01-

21. 

 Beslut om att förlänga ramavtal för konstruktörer bygg, 

UH-13-2304, Tf upphandlingschef Anna Porsér,  

daterad 2016-01-25. 

 Utlämnande av allmän handling, upphandling av Busstransporter, 

UH-15-5515. Tf Upphandlingschef Anna Porsér, 2016-01-28. 

 Beslut om att förlänga ramavtal för installations- och underhållsar-

beten inom tele/data, UH-13-2237, Tf upphandlingschef 

Anna Porsér, daterad 2016-01-28. 

  



 

 

 
 
Kommunstyrelsens kansli 
 

ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(3) 

Datum 

2016-01-29 

 

  

 

Delegationsbeslut för perioden 2015-11-13 – 2016-01-29 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-01-27 64387 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Jonas Eliasson 2015/00370 

2016-01-22 64987 

 

UPPR Kommunstyrelsen Tillförordnande kulturchef under 

perioden 2016-01-22 t o m 2016-02-06 

Per Nordenstam 2015/00355 

2016-01-19 64897 

 

UPPR Kommunstyrelsen Kompletterade överenskommelse, 

fastighetsreglering mellan Väppeby 

7:231 och  Bista 1:163 

Anne-Marie Engman 2015/00193 

2016-01-19 64884 

 

UPPR Kommunstyrelsen Tillägg till överenskommelse om 

fastighetsreglering på fastigheterna 

Eneby 1:40, Väppeby 5:2 samt del av 

Sjöända 1:11 

Anne-Marie Engman 2014/00110 

2016-01-14 64832 

 

IN Kollektivtrafikförvaltningen 

UL 

Yttrande remiss förslag till nytt 

linjenät för stadstrafiken i Uppsala 

Carina Lund 2015/00359 

2016-01-11 63972 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Carina Lund 2015/00346 

2016-01-07 64590 

 

 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Carina Lund 2015/00344 

2016-01-04 64557 

 

UPPR Avfallsenheten Undantag från matavfallshantering - 

Köpmangården, Mansängsstigen, 

Ängsgården och Rosgården  

Annica Noberg 2015/00386 

2016-01-04 64556 

 

UPPR Avfallsenheten Undantag från matavfallshantering 

Skeppsvägen 1-13, 2-12 

Annica Noberg 2015/00385 



Håbo kommun 
Datum 

2016-01-29 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-01-04 64552 

 

UPPR Avfallsenheten Uppehåll i avfallshämtning - Vi 

gårdsväg 4 

Annica Noberg 2015/00383 

2016-01-04 64551 

 

UPPR Avfallsenheten Uppehåll i avfallshämtning - Vi 

gårdsväg 20 

Annica Noberg 2015/00382 

2016-01-04 64546 

 

UPPR Avfallsenheten Uppehåll i avfallshämtning - 

Rosenlundsvägen 1 

Annica Noberg 2015/00381 

2016-01-04 64540 

 

UPPR Avfallsenheten Uppehåll i avfallshämtning - 

Vibackavägen 2 

Annica Noberg 2015/00380 

2016-01-04 64509 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning Annica Noberg 2015/00379 

2015-12-30 64492 

 

UPPR Privatperson Uppehåll i avfallshämtning Annica Noberg 2015/00378 

2015-12-22 64446 

 

UPPR Kommunstyrelsen Undertecknat delegationsbeslut - 

Överklagande mål nr M3337-15   

Carina Lund 2015/00370 

2015-12-16 64309 

 

UPPR Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Undertecknad fullmakt att företräda 

Håbo kommun avseende Mål 8515-15 

mot KPMG angående offentlig 

upphandling i Kammarrätten i 

Stockholm samt i högre instans 

Per Nordenstam 2015/00368 

2015-12-16 64303 

 

UPPR Socialchef Avstängning från tjänsteutövning Thomas Brandell 2015/00355 

2015-12-16 64302 

 

UPPR Kommunstyrelsen Fullmakt att företräda Håbo kommun 

avseende Mål 8515-15 mot KPMG 

angående offentlig upphandling i 

Kammarrätten i Stockholm samt i 

högre instans 

Per Nordenstam 2015/00368 

2015-12-15 64279 

 

UPPR Gata/park Grävtillstånd för vattenfall vid 

Skörbyleden. 

Michael Andersson 2015/00366 

2015-12-14 64264 

 

 Plan- och 

utvecklingsavdelning 

Delegationsbeslut behovsbedömning Emma Zetterman  



Håbo kommun 
Datum 

2016-01-29 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2015-12-14 64263 

 

 Plan- och 

utvecklingsavdelning 

Delegationsbeslut behovsbedömning 

del av Väppeby 6:1 

Emma Zetterman 2013/00126 

2015-12-09 64206 

 

UPPR Upphandlingsenheten Bilaga Yttrande till förvaltningsrätten 

mål 6174-15, delegationsbeslut att 

avbryta upphandlingen 

Gudrun Lind 2015/00361 

2015-12-01 64052 

 

UPPR Michael andersson Grävtillstånd för Eltel Infranet 

Networks AB vid Sköldvägen i HK 

Michael Andersson 2015/00342 

2015-12-01 64027 

 

UPPR Kommunstyrelsen Remittering av Motion: Avskaffa 

avgiften för trygghetslarm 

Vipul Vithlani 2015/00319 

2015-12-01 64024 

 

UPPR Kommunstyrelsen Remittering av Motion: Förskola i 

Krägga 

Vipul Vithlani 2015/00317 

2015-12-01 64021 

 

UPPR Kommunstyrelsen  Remittering av Motion: Mobil- och 

surfplatteförbund i grundskolan 

Vipul Vithlani 2015/00316 

2015-11-30 63985 

 

UPPR Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Delegationsbeslut fordonsförsäljning Carin Homann  

2015-11-27 63956 

 

UPPR Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Förordnande som förvaltningschef 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Vipul Vithlani 2015/00355 

2015-11-24 63855 

 

 Plan- och 

utvecklingsavdelning 

Delegationsbeslut - granskning 

(undertecknat) 

Domagoj Lovas 2015/00058 

2015-11-24 63853 

 

 Plan- och 

utvecklingsavdelning 

Delegationsbeslut - Granskning Domagoj Lovas 2015/00058 

2015-11-24 63828 

 

 Plan- och 

utvecklingsavdelning 

Delegationsbeslut - Granskning Domagoj Lovas  

2015-11-19 64051 

 

UPPR Kommunstyrelsens 

förvaltning  

Förordnande som socialchef  Vipul Vithlani 2015/00355 

2015-11-16 63680 

 

UPPR Gata/park Grävtillstånd på schakt av fiber 

Kattfotsvägen. 

Michael Andersson 2015/00324 

 



 

  1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-12-01  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Gudrun Lind, upphandlingschef 
0171-525 00 
gudrun.lind@habo.se 

 

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut har fattats under perioden 2015-11-01 – 2015-11-30: 

 Tilldelningsbeslut, upphandling Arbetskläder UH-14-3978, under-

tecknad av upphandlingschef Gudrun Lind, 2015-11-12 

 Utlämning av allmän handling, upphandling UH-15-5762, upphand-

lingschef Gudrun Lind, 2015-11-25. 

 Ansluta till ramavtal avseende förhyrning av lokaler upphandlat av 

SKI Kommentus, UH-15-5762, upphandlingschef Gudrun Lind, 

2015-11-24. 

 Ansluta till ramavtal avseende dTp Vaccin 2015(Vaccin mot difteri, 

stelkramp och kikhosta med reducerad antigenhalt) upphandlat av 

SKI Kommentus, AV-15–14853, upphandlingschef Gudrun Lind, 

2015-11-27. 

 Ansluta till ramavtal avseende HPV Vaccin 2013 upphandlat av SKI 

Kommentus, UH-15-5762, upphandlingschef Gudrun Lind, 2015-

11-27. 

 Förlängningsavtal med CGI Sverige AB avseende Infratjänster - E-

förvaltningsstödjande tjänster samt eID för elektronisk Legitimation 

och underskrift, AV-12-6146, AV-09-5112, IT-chef Håkan Tapani. 

Innevarande avtalet t o m 2020-11-09 med sex (6) månader i taget. 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-12-01  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Gudrun Lind, upphandlingschef 
0171-525 00 
gudrun.lind@habo.se 

 

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut har fattats under perioden 2015-12-01 – 2015-12-31: 

 Beslut om att avbryta upphandlingen, Arbetskläder UH-14-3978, 

undertecknad av upphandlingschef Gudrun Lind, 2015-12-02. 

 Ramavtal tecknas för större Va- och gatuarbeten (över 1,5 miljoner 

kr) med Entreprenadmaskiner i Mälardalen AB. Upphandlingschef 

Gudrun Lind, 2015-12-10.  

 Ramavtal tecknas för större Va- och gatuarbeten (över 1,5 miljoner 

kr) med SH Bygg, Sten och Anläggning AB. Upphandlingschef 

Gudrun Lind, 2015-12-10.  

 Anmält avrop från SKI:s upphandlande ramavtal Kontorsmaterial 

2014, Räknare och maskiner, Pennor, korrigering och linjal, Pennor, 

korrigering och linjal, Klipp- och fästmaterial, Pärmar och sortering, 

Papper, block och blanketter, Planeringstillbehör. Upphandlingschef 

Gudrun Lind, 2015-12-10.  

 Tilldelningsbeslut Busstransporter UH-15-5515. Upphandlingschef 

Gudrun Lind, 2015-12-10.  

 Förlängningsavtal tecknat med Eurofins Enviroment Sverige AB för 

analyser av prover, UH-13-1977. Upphandlingschef Gudrun Lind, 

2015-12-14. 

 Utlämnande av allmän handling, upphandling av Busstransporter, 

UH-15-5515. Upphandlingschef Gudrun Lind, 2015-12-14. 

 Ramavtal tecknas för större Va- och gatuarbeten (över 1,5 miljoner 

kr) med NCC Construction Sverige Aktiebolag. Upphandlingschef 

Gudrun Lind, 2015-12-14.  

 Ramavtal tecknas för större Va- och gatuarbeten (över 1,5 miljoner 

kr) med Markona AB. Upphandlingschef Gudrun Lind, 2015-12-14.  
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 Ramavtal tecknas för större Va- och gatuarbeten (över 1,5 miljoner 

kr) med MTP Mark & Trädgårdsbyggarna AB. Upphandlingschef 

Gudrun Lind, 2015-12-14.  

 Avtal avseende eCompanion, tillägg modul ändra anställning med 

EVRY HR Solutions AB. 1/1 2016 övergår avtalet till EVRY Integ-

ration AB. Jonatan Wizén, tf personalchef. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 3 Dnr 2015/00369  

Utbetalning av partistöd för 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2016 enligt följande: 

Socialdemokraterna (S) 290 570 kr 

 

Moderaterna (M)  201 620 kr 

 

Sverigedemokraterna (SD) 112 670 kr 

 

Centerpartiet (C)  77 090 kr 

 

Miljöpartiet (MP)  59 300 kr 

 

Liberalerna (L)  59 300 kr 

Bålstapartiet (Båp)  59 300 kr 

Kristdemokraterna (KD) 41 510 kr 

 

Vänsterpartiet (V)  41 510 kr 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 

kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller varje parti med representation i kommunfullmäktige 

dels ett grundstöd om 40 % av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och 

dels ett mandatstöd med 30 % av IBB per mandat i kommunfullmäktige per 

år. Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars ef-

ter beslut i fullmäktige. IBB för 2016 är 59 300 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i kommu-

nallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. Kommunallagen 

stipulerar att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning minst 

en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare har utbetalningen av 

partistöd ansetts vara verkställighet av de regler fullmäktige fastställt.  

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti. Parti-

erna har att senast den 30 juni 2017 lämna en redovisning av partistödets 

användning under 2016.  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2016 enligt nedan: 

Parti    Partistöd 

Socialdemokraterna  290 570 kr 

 

Moderaterna    201 620 kr 

 

Sverigedemokraterna  112 670 kr 

 

Centerpartiet   77 090 kr 

 

Miljöpartiet   59 300 kr 

 

Folkpartiet    59 300 kr 

Bålstapartiet   59 300 kr 

Kristdemokraterna  41 510 kr 

 

Vänsterpartiet   41 510 kr 

 

Totalt    942 870kr 

 

Samtliga partier ska enligt lagen även inkomma med redovisning av hur par-

tistödet för 2015 används. Denna redovisning inlämnas till kommunstyrel-

sens kansli senast 30 juni 2016.  

Beslutsunderlag 

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (medskickas ej)  

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga partier 

Kansliet – för åtgärd 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-12-17 KS 2015/00369 nr 64341 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Utbetalning av partistöd för 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2016 enligt 

följande: 

Socialdemokraterna (S) 290 570 kr 

 

Moderaterna (M)  201 620 kr 

 

Sverigedemokraterna (SD) 112 670 kr 

 

Centerpartiet (C)  77 090 kr 

 

Miljöpartiet (MP)  59 300 kr 

 

Liberalerna (L)  59 300 kr 

Bålstapartiet (Båp)  59 300 kr 

Kristdemokraterna (KD) 41 510 kr 

 

Vänsterpartiet (V)  41 510 kr 

  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 

kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller varje parti med representation i kommunfullmäktige 

dels ett grundstöd om 40 % av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och 

dels ett mandatstöd med 30 % av IBB per mandat i kommunfullmäktige per 

år. Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars 

efter beslut i fullmäktige. IBB för 2016 är 59 300 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i 

kommunallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 

Kommunallagen stipulerar att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om 

utbetalning minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare 

har utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 

fullmäktige fastställt.  

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti. 

Partierna har att senast den 30 juni 2017 lämna en redovisning av 

partistödets användning under 2016.  
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Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2016 enligt nedan: 

Parti    Partistöd 

Socialdemokraterna  290 570 kr 

 

Moderaterna    201 620 kr 

 

Sverigedemokraterna  112 670 kr 

 

Centerpartiet   77 090 kr 

 

Miljöpartiet   59 300 kr 

 

Folkpartiet    59 300 kr 

Bålstapartiet   59 300 kr 

Kristdemokraterna  41 510 kr 

 

Vänsterpartiet   41 510 kr 

 

Totalt    942 870kr 

 

Samtliga partier ska enligt lagen även inkomma med redovisning av hur 

partistödet för 2015 används. Denna redovisning inlämnas till 

kommunstyrelsens kansli senast 30 juni 2016.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för partistödet ryms inom finansierad ram. 

Uppföljning 

Samtliga partier ska enligt lagen även inkomma med en redovisning av hur 

partistödet för 2016 används. Denna redovisning inlämnas till 

kommunstyrelsens kansli senast 30 juni 2017. 

Beslutsunderlag 

– Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (medskickas ej)  

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga partier 

Kansliet – för åtgärd  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 4 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-
ges beslut 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av verkställig-

het av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för motioner, 

medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 

med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i följd 

utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av kommunfullmäk-

tiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras verkställighetsgraden i 

tretton beslut, varav tre är att betrakta som verkställda. Av resterande tio 

ärenden kommer hälften sannolikt att verkställas under 2016. Ett flertal av 

de icke verkställda ärendena har även återrapporterats tidigare år. Då flera 

ärenden alltså blivit liggande utan att verkställas krävs en plan för hur 

kommunen ska gå vidare med dessa ärenden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-01 

Uppföljning 2015-11-30 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-12-01 KS 28 nr 140 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av 

verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för 

motioner, medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 

med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i 

följd utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras 

verkställighetsgraden i tretton beslut, varav tre är att betrakta som 

verkställda. Av resterande tio ärenden kommer hälften sannolikt att 

verkställas under 2016. Ett flertal av de icke verkställda ärendena har även 

återrapporterats tidigare år. Då flera ärenden alltså blivit liggande utan att 

verkställas krävs en plan för hur kommunen ska gå vidare med dessa 

ärenden.  

Ärendet 

En gång per år ska kommunstyrelsen redovisa verkställigheten i ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Huvudsakligen ska verkställigheten hos 

bifallna medborgarförslag och motioner redovisas, men även 

verkställigheten hos andra former av beslut kan återrapporteras till 

kommunfullmäktige. Ärendena redovisas årsvis i efterskott tillsammans 

med ärenden som inte varit verkställda vid tidigare återrapporteringar.  

2015 års redovisning 

I 2015 års redovisning tas medborgarförslag och motioner som bifallits 

under 2014 upp. Likaså ses ärenden som kvarstår som icke verkställda 

sedan 2014 och 2013 års redovisningar över. Då det fanns ytterst få bifallna 

motioner och medborgarförslag för 2014 har redovisningen även 

kompletterats med de uppdrag kommunfullmäktige gett nämnderna i 

anslutning till andra beslut som fattats under året.  

Sammanlagt redovisas 13 olika beslut; fem medborgarförslag, fem motioner 

och tre andra uppdrag från fullmäktige. Fem av besluten i redovisningen är 

nya för 2014, två har återrapporterats även i 2014 års redovisning och 

resterande sex har återrapporterats både 2013 och 2014.  En lista över 

besluten har sammanställts och skickats ut till de förvaltningar som fått i 

uppdrag att genomföra besluten. Dessa har sedan fått möjlighet att redovisa 
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om beslutet verkställts eller ej samt ge en kommentar till detta. Resultatet 

har sedan sammanställts.   

Resultat 

Av de tretton beslut som granskats i årets rapportering är tre beslut 

verkställda. Resterande tio är således inte verkställda. Dock bedöms fem av 

de tio besluten bli verkställda under 2016. Detta illustreras av 

cirkeldiagramet nedan.  

 

I uppföljningen som gjordes 2014 framgick att tio av det årets nitton beslut 

rapporterades som inte verkställda under 2013. Detta indikerade att bifallna 

motioner och medborgarförslag riskerar att få vänta en lång tid på att bli 

verkställda. Samma tendens noteras även i årets uppföljning. Som framgår 

av diagramet nedan har inget av de ärenden som återrapporterats både 2013 

och 2014 hunnit verkställas till 2015 års uppföljning. Två av dem beräknas 

dock bli verkställda under 2016. Andelen verkställda beslut är högre bland 

de ärenden som är nya för året. Två av fem har verkställts och ytterligare två 

beräknas verkställas under 2016.  

 

Orsaker till ej verkställda beslut 

Anledningarna till att besluten inte har verkställts varierar. I de ärenden där 

verkställigheten inte alls har påbörjats handlar det om att förutsättningarna 

för att verkställa besluten inte har funnits. Det har exempelvis saknats 

kompetens och resurser. Vissa ärenden har heller inte prioriterats.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-12-01 KS 28 nr 140 

 

Gemensamt för de beslut som återrapporterats som icke verkställda i flera 

års tid är att anledningarna till att de inte verkställts är samma eller likartade 

vid varje återrapportering. Detta tyder på att de hinder som finns för 

verkställigheten inte lätt kan undanröjas.  

Behov av åtgärder för ej verkställda beslut 

Anledningen till den årliga återrapporteringen av verkställigheten hos 

fullmäktigebeslut är en revisionsrapport som gjordes 2012 och som 

konstaterade att verkställighetsgraden i kommunen inte låg på en 

tillfredställande nivå. Detta då enbart tre av de tio beslut som granskades var 

verkställda på ett korrekt sätt. I årets återrapportering ligger 

verkställighetsgraden på motsvarande, eller till och med på något lägre, 

nivå, då tre av de tretton beslut som återrapporteras har verkställts. Att 

beslut som fattats av fullmäktige inte verkställs är ett demokratiskt problem. 

Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att se till att 

verkställighetsgraden förbättras.  

Fyra av de beslut som återrapporteras i denna redovisning har 

återrapporterats såväl 2013 som 2014 och visar i 2015 års redovisning ingen 

tendens till att bli verkställda under 2016. Dessa beslut är gråmarkerade i 

beslutsunderlaget. Ett av besluten är fattat redan 2011 och övriga 2012, så 

de har väntat länge på att verkställas. För att undvika att dessa ärenden 

fortsätter att återrapporteras år efter år utan att verkställas behöver åtgärder 

vidtas. Därför behöver kommunstyrelsen snarast återkomma till 

kommunfullmäktige med en plan för hur dessa beslut ska kunna verkställas 

så snart som möjligt. Om det inte är möjligt att verkställa besluten ska 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att återta dessa beslut.  

Uppföljning 

Uppdraget ska följas upp senast i samband med kommunfullmäktiges 

sammanträde den 26 september 2016.  

Beslutsunderlag 

– Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, 

Redovisning av status för motioner, medborgarförslag och uppdrag  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, kansliet – för åtgärd 

Kommunstyrelsen, plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 

Kommunstyrelsen, tekniska avdelningen – för åtgärd 

Kommunstyrelsen, kultur- och livsmiljöavdelningen – för kännedom 

Socialnämnden – för kännedom 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Sara Widströmer, Nämndsekreterare  

0171-525 61 

sara.widstromer@habo.se 

 

 

 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

 

Redovisning av status för motioner, medborgarförslag och uppdrag 
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Kommunstyrelsen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Beslut om 

företagspolicy för 

Håbo kommun 

Fullmäktige beslutar att anta 

företagspolicy för Håbo kommun och 

uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa 

förslag på en översyn av kommunens 

bolag med avseende på organisation 

utifrån kommunens övergripande behov 

Nej 

 

Översyn för marknadsbolaget är 

påbörjat och beräknas bli 

presenterad för 

kommunstyrelsen i mars 2016. 

2013/143 Nej 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Motion - uppföljning 

och effektivisering av 

kommun-fullmäktiges 

sammanträden 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 

kommunkansliet förbetedelser för inköp 

av föreslagen utrustning för votering med 

mera, att motionen bifalls. 

Ja, 2014 

Kommer att hanteras under 

2016, som del av 

läsplatteinförandet i fullmäktige. 

KS 

2012/9 
Nej 

Motion - Om att 

införskaffa utrustning 

för trådlös omröstning 

mm i samband med 

kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 

kommunkansliet förbetedelser för inköp 

av föreslagen utrustning för votering med 

mera, att motionen bifalls. 

Ja, 2014 och 

2013 

Kommer att hanteras under 

2016, som del av 

läsplatteinförandet i fullmäktige. 

KS 

2010/48 
Nej 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Medborgarförslag - 

genomföra en 

medborgardialog om 

förnyelsebar energi 

och energisparande
1
 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 

miljö- och tekniknämndens yttrande 

2012-08-27, §83, att bifalla förslaget 

Ja, 2014 och 

2013 

En utredning kring 

möjligheterna för ett sådant 

projekt som föreslås i 

medborgarförslaget har inte 

påbörjats. Håbo kommun har nu 

en antagen miljöstrategi vilket 

möjliggör att kommunen i 

kommande 

implementeringsarbete samt 

framtagande av handlingsplaner 

kan påbörja denna utredning. 

KS 

2011/16 
Nej 

Medborgarförslag - 

inrättande av två 

naturreservat på 

kommunägd mark 

inom Bålsta tätort 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 

miljö- och tekniknämndens beslut 2011-

04-06 § 39, om utredning av 

skyddsformer för de båda områdena att 

medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Fullmäktige uppdrar till miljö- och 

tekniknämnden att informera 

förslagsställaren om nämndens 

kommande ställningstagande till 

skyddsformer för de båda områdena 

Ja, 2014 och 

2013 

Möjligheterna för detta har inte 

utretts sedan ärendet flyttades 

över från miljö- och 

tekniknämnden. Detta har inte 

prioriterats. Kompetens saknas. 

KS 2010/9 Nej 

                                                           
1
 De beslut som markerats med grå färg har återrapporterats 2013, 2014 och 2015 utan att kunna verkställas.  
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Motion - uppförande 

av torgplatser 

Fullmäktige beslutar att motionen ska 

anses besvarad med hänvisning till miljö- 

och tekniknämndens svar gällande 

utredning av uppförande av torgplatser 

dels mellan Bålsta centrum och 

Bildningscentrum Jan Fridegård och dels 

vid det gamla stationshuset 

Ja, 2014 och 

2013 

Detaljplanen för Bålsta centrum 

etapp 1 innehåller en 

stationspark med möjlig torgyta. 

Planen beräknas att antas av 

kommunstyrelsen till sommaren 

2016. 

KS 

2010/60 
Nej 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Ansökan från Bålsta 

skidklubb om 

kommunal borgen för 

byggnation av 

konstsnöanläggning 

på Granåsen 

Fullmäktige godkänner att kommunen 

tecknar borgen för Bålsta skidklubb om 

5,5 mkr med utfall under 2014/15 

förutsatt att följande punkter uppfylls 

/…/Fullmäktige uppdrar till 

kommunstyrelsen att teckna erforderliga 

avtal  med Bålsta skidklubb angående 

säkerhet och hantering av kommunens 

borgensåtagande och hantering av 

intäkter samt drift och skötsel. 

Fullmäktige beslutar att utöka 

driftbudgeten för avdelningen kultur och 

livsmiljö med 150 tkr för 2015.   

Nej 

Avtal med Bålsta skidklubb 

undertecknade. Beslutet därmed 

verkställt 

2014/128 Ja 
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Motion - redovisning 

av utbetalning av 

föreningsbidrag och 

föreningars kostnader 

för nyttjande av 

kommunens 

anläggningar samt 

kommunens 

subventioner för 

uthyrningen 

Fullmäktige beslutar att bifalla motionen Nej 

Redovisning av efterfrågade 

kostnader gjordes redan då 

motionen bereddes. Beslutet 

därmed verkställt. 

2013/107 Ja 

Tekniska avdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Medborgarförslag - 

utomhusgym i 

anslutning till 

motionsspåret i Viby 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 

bildningsnämndens och miljö-och 

tekniknämndens respektive yttrande att 

medborgarförslaget ska anses besvarat 

Ja,  2014 

Gatu- och parkenheten har under 

2015 byggt och färdigställt ett 

utomhusgym vid Vibyspåret. 

Detta invigdes den 15/6 - 2015. 

KS 

2012/91 
Ja 

Medborgarförslag - 

cykelbana med 

sandhopp i 

Slottsskogen 

Fullmäktige bifaller förslaget genom att 

uppdra till miljö- och tekniknämnden att i 

samråd med bildningsnämnden ordna den 

föreslagna cykelbanan på lämplig plats i 

Skokloster 

Ja, 2014 och 

2013 

Gatu- och parkenheten inte 

lyckats hitta en lämplig plats för 

cykelbanan som accepterats av 

Slottskogens samfällighet som 

förvaltar Slottskogen. Förslaget 

är därför inte genomfört. 

KS 

2011/182 
Nej 
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Medborgarförslag - 

kampanj 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 

miljö- och tekniknämndens målsättning 

om kommande samarbete med olika 

företag genom sponsring för 

genomförande av städaktiviteter i 

enlighet med förslagets andemening, att 

bifalla förslaget 

Ja, 2014 och 

2013 

Vi har tidigare varit tvungna att 

avbryta sponsring av projekt 

eftersom det inte är korrekt. 

Gatu- och parkenheten har t.o.m. 

2013 bedrivit 

naturstädningskampanj med 

skolor och föreningar, men har 

inte resurser för att både bedriva 

en naturstädningskampanj och 

anställa sommarungdomar. 

KS 

2012/7 
Nej 

 



 

 UTREDNING 7(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

Socialnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Motion - om utökad 

valfrihet genom 

införande av en LSS-

peng 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 

socialnämndens beslut om att genomföra 

en utredning av valfrihet för daglig 

verksamhet, att bifalla motionens första 

att-sats*. Fullmäktige beslutar att avslå 

motionens andra att-sats 

Nej Ej påbörjat 
KS 

2013/80 
Nej 

Beslut om 

integrations- och 

flyktingpolitiskt 

program 

Fullmäktige beslutar att anta integrations- 

och flyktingpolitiskt program komplett 

med kommunstyrelsens föreslagna 

ändringar. Fullmäktige beslutar att 

uppdra till socialnämnden att till 

kommunstyrelsen komplettera 

programmet med information om hur 

handlingsplanerna ska utformas. 

Nej Pågår, klart första kvartalet 2016 
KS 

2014/81 
Nej 

 

* Motionens första attsats lyder ”…att en utredning tillsätts i syfte att omfördela dagens LSS-medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där 

aktuella personer själva kan välja vem som ska hjälpa dem i utveckling av sin dagliga verksamhet”. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 5 Dnr 2014/00098  

Motion om inrättandet av ett råd för integration, mot-
ionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och Fred 
Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  

I motionen föreslås inrättandet av ett kommunalt integrationsråd bestående 

av representanter för civilsamhällets idéburna organisationer, samt politiker 

och tjänstemän.  

Kommunala råd, i enlighet med kommunallagen, bildas i syfte att skapa 

samverkan med grupper som nyttjar kommunens tjänster. Ledamöterna i rå-

det väljs från föreningar som representerar grupperna i fråga. I ett integrat-

ionsråd bör således ledamöterna väljas från föreningar som representerar 

olika grupper av invandrare. 

Håbo kommun har fram till 2015 haft ett litet mottagande av flyktingar och 

övriga invandrare. Detta medför att det är svårt att motivera införandet av ett 

integrationsråd utifrån det befolkningsunderlag som finns i kommunen i 

dagsläget. Vidare innebär det att det i kommunen idag inte finns några före-

ningar som kan sägas representera invandrarna. Det finns således inte heller 

en bas från vilken ledamöter till ett eventuellt integrationsråd kan väljas.  

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i kommunen har dock 

ökat under 2015 och flyktingmottagandet som helhet beräknas också fort-

sätta öka under kommande år. En eventuell kommande ökning kan dock inte 

motivera införandet av ett råd i dagsläget, i synnerhet inte då det inte finns 

något sätt att välja ledamöter till rådet i fråga.  

Beslutsunderlag 

Utredning om behovet av ett kommunalt råd för integration, KS 2014/00098 

nr 63485 

______________ 
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 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion om inrättandet av ett råd för integration, motionärer: 
Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

 

Sammanfattning 

I motionen föreslås inrättandet av ett kommunalt integrationsråd bestående 

av representanter för civilsamhällets idéburna organisationer, samt politiker 

och tjänstemän.  

Kommunala råd, i enlighet med kommunallagen, bildas i syfte att skapa 

samverkan med grupper som nyttjar kommunens tjänster. Ledamöterna i 

rådet väljs från föreningar som representerar grupperna i fråga. I ett 

integrationsråd bör således ledamöterna väljas från föreningar som 

representerar olika grupper av invandrare. 

Håbo kommun har fram till 2015 haft ett litet mottagande av flyktingar och 

övriga invandrare. Detta medför att det är svårt att motivera införandet av ett 

integrationsråd utifrån det befolkningsunderlag som finns i kommunen i 

dagsläget. Vidare innebär det att det i kommunen idag inte finns några 

föreningar som kan sägas representera invandrarna. Det finns således inte 

heller en bas från vilken ledamöter till ett eventuellt integrationsråd kan 

väljas.  

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i kommunen har dock 

ökat under 2015 och flyktingmottagandet som helhet beräknas också 

fortsätta öka under kommande år. En eventuell kommande ökning kan dock 

inte motivera införandet av ett råd i dagsläget, i synnerhet inte då det inte 

finns något sätt att välja ledamöter till rådet i fråga.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Ingen 

Beslutsunderlag 

– Utredning om behovet av ett kommunalt råd för integration, KS 

2014/00098 nr 63485  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Socialchef – för kännedom  



      

POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

 

Utredning av behovet av ett kommunalt råd för integration 

Inledning 

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har i en gemensam motion föreslagit att ett 

kommunalt integrationsråd ska inrättas. Detta mot bakgrund av att kommunen sedan 2011 deltagit i 

ett integrationsnätverk med representanter för olika idéburna organisationer inom kommunen, samt 

att kommunen har antagit ett integrations- och flyktingpolitiskt program, i vilket vikten av samverkan 

med civilsamhället tas upp. Därför finns ett behov av att skapa ett fast forum där representanter för 

civilsamhällets idéburna organisationer samt politiker och tjänstemän från kommunen ska kunna 

diskutera frågor rörande integration. Rådet föreslås fungera som ett informations- och 

utvecklingsforum som sammanträder fyra gånger per år och ska kunna lämna förslag samt utgöra 

remissinstans till kommunen i frågor som rör integration.  

För att utreda Håbo kommuns behov av och möjlighet att införa ett integrationsråd behöver flera 

frågor besvaras:  

1. Vad är syftet med kommunala råd? 

2. Hur stor är invandringen/flyktingmottagandet i Håbo kommun? 

3. Hur skulle ett integrationsråd kunna vara uppbyggt? 

4. Hur arbetar Håbo kommun med integration idag?  

5. Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt råd?   

 

Utredningen bygger på information från kommunens socialchef, avdelningschef för stöd till vuxna, 

kommunens flyktingsamordnare samt socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Likaså har 

statistik inhämtats från Migrationsverket och SCB. Information har också inhämtats från några av 

kommunens frivilligorganisationers hemsidor samt från Håbo kommuns föreningsregister.  

1. Kommunala råd  

Inledningsvis är det viktigt att fastställa det lagstiftningsmässiga syftet med kommunala råd generellt, 

samt vad detta innebär för konstruktionen av ett eventuellt integrationsråd.  

Enligt kommunallagens 6 kapitel, 8 § är nämnderna skyldiga att verka för att samråd sker med dem 

som utnyttjar deras tjänster. Denna paragraf utgör grunden för bildandet av de flesta kommunala råd. 

Enligt socialtjänstlagens tredje kapitel, 2 §, ska socialnämnden dessutom ta initiativ till och bevaka 

att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö för /…/ grupper som har behov av samhällets 

särskilda stöd. Råd bildas för att kommunen ska samråda med grupper som berörs av kommunens 

tjänster och som dessutom har behov av särskilt stöd. Ett råd ska alltså, med denna lagtext som stöd 

skapa en möjlighet för brukarinflytande, för att ge människor i samhället möjlighet att göra sin röst 

hörd i frågor som påverkar dem. Råden bidrar till att skapa en kontakt mellan kommunen och dess 
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invånare i vissa frågor och ger i synnerhet grupper i behov av stöd en möjlighet till inflytande över 

beslut som påverkar deras vardag.  

Enligt kommunallagens 1 kapitel, 4 §, är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i 

kommunen eller ska betala kommunalskatt där medlemmar av en kommun. Således bör också rådets 

medlemmar vara personer som motsvarar denna beskrivning.  Det är först efter att en person blivit 

medlem av en kommun som den också berörs av dess insatser, undantaget möjligen ensamkommande 

flyktingbarn som utan att motsvara dessa kriterier påverkas av kommunens insatser. Ledamöterna i 

de kommunala råden väljs från de föreningar som representerar de grupper i samhället som berörs av 

de frågor rådet hanterar. Att välja ledamöterna från föreningar är en nödvändighet för att ge rådet en 

demokratisk legitimitet. De folkvalda politikerna är också representerade i råden, liksom kommunala 

tjänstemän.  

Integrationsråd 

Motionen föreslår inrättande av ett integrationsråd som bygger på förtroendevalda politiker, 

kommunala tjänstemän och representanter för samhällets idéburna organisationer. Med ovanstående 

lagtexter i åtanke skulle ett integrationsråds föreningsrepresentanter komma ifrån föreningar och 

organisationer som representerar invandrarna/flyktingarna i kommunen. Därutöver skulle politiker 

och tjänstemän delta. Eftersom det är invandrarna och flyktingarna som berörs av kommunens 

integrationsinsatser är det viktigt att det är dessa grupper som representeras i rådet. Med tanke på 

kriterierna för medlemskap i en kommun bör alltså de som representerar och representeras i rådet 

även vara folkbokförda i kommunen. Detta i sin tur medför att de också måste ha uppehållstillstånd, 

då det är grund för folkbokföring. Asylsökande kan alltså inte utgöra medlemmar av ett kommunalt 

råd, möjligen undantaget de asylsökande som fått arbetstillstånd och arbetar under asylprocessen, då 

dessa betalar kommunalskatt.  

2. Invandring och flyktingmottagande 

Nästa fråga att besvara är hur flyktingmottagandet och invandringen till Håbo kommun ser ut. Kan 

det utgöra grunden för ett integrationsråd? 

Flyktingmottagandet i Sverige 

Ett stort antal människor befinner sig på flykt i världen. Detta medför konsekvenser för det svenska 

flyktingmottagandet, som har ökat kraftigt de senaste åren. År 2013 kommunplacerades
1
 34 499 

flyktingar i landet som helhet. Under 2015 (perioden januari - oktober) har sammanlagt 41 416 

personer kommunplacerats. Även Migrationsverkets senaste prognos tyder på en fortsatt kraftig 

ökning. Under 2015 (till och med oktober) har över 100 000 människor sökt asyl i Sverige och 

prognosen, som förvisso är mycket osäker, är att omkring 160 000 personer kommer ha sökt asyl i 

Sverige innan årets slut. Huvudscenariot för 2016 är 135 000 asylansökningar. Migrationsverket 

uppger också att majoriteten av dem som söker asyl under hösten 2015 sannolikt inte kommer att få 

beslut förrän under 2017, vilket medför en fördröjning när det gäller såväl kommunplacering som 

återvändande. Nuvarande ökning av asylsökande medför alltså att kommunerna kommer att få ökad 

invandring följande år. Samtidigt har regeringen föreslagit lagändringar som sannolikt kommer att 

minska inströmningen av flyktingar till Sverige. Därmed är det möjligt att Migrationsverkets prognos 

för kommande år inte längre stämmer. Dessutom tycks den stora inströmningen av flyktingar 

eventuellt redan ha vänt. Migrationsverket rapporterade den 16 december att ca 3 200 personer sökt 

                                                           
1
 Kommunplacering sker oftast en månad efter att en person fått uppehållstillstånd i Sverige. Det ekonomiska och sociala 

ansvaret för personen övergår då från Migrationsverket till kommunen.  
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asyl den senaste veckan. Detta är att jämföra med över 10 000 de veckor som inströmningen till 

Sverige var som störst. 

Flyktingmottagandet i Håbo kommun 

2013-2014 

Statistik från Migrationsverket visar att Håbo kommun har haft ett förhållandevis litet mottagande av 

flyktingar de senaste åren. Under 2014 togs totalt 17 personer, varav fem ensamkommande barn
2
, 

emot i kommunen och 2013 togs åtta personer, varav tre ensamkommande barn emot. Viktigt att 

notera i sammanhanget är att dessa siffror alltså avser kommunplacerade, det vill säga personer med 

uppehållstillstånd, och inte asylsökande personer.  

2015 

Under år 2015 (perioden januari - oktober) har antalet mottagna flyktingar i kommunen ökat, precis 

som i landet som helhet. Håbo har framförallt har tagit emot ett ökat antal ensamkommande barn, då 

45 stycken asylsökande ensamkommande barn har placerats i kommunen under perioden. Enbart sex 

av dessa placerades enligt avtal
3
. Kommunen har också avtal om åtta stycken ensamkommande barn 

med uppehållstillstånd och dessa platser är fyllda sedan tidigare. Det är dock inte alla dessa som är 

fysiskt placerade i kommunen. Av kommunens totalt åttio ensamkommande barn (inte alla har 

kommit till kommunen under 2015) är det 24 barn, det vill säga 30 %, som också vistas i Håbo 

kommun. Resterande barn är placerade i familjehem och HVB-hem runt om i landet.  

Vidare har Håbo kommun avtal om att ta emot 22 stycken kommunplacerade flyktingar (vuxna och 

familjer) från anläggningsboende (ABO)
4
 under år 2015. Håbo kommun har ännu (till och med 

oktober 2015) inte tagit emot någon i enlighet med avtalet. Vad gäller övriga flyktingar har 

kommunen tagit emot tre personer med uppehållstillstånd från eget boende (EBO)
5
. Enligt statistik 

från Migrationsverket bodde i november 2015 ytterligare 15 asylsökande i eget boende i Håbo 

kommun. Utöver detta har tolv anhöriga till ensamkommande barn tagits emot under perioden 

januari-oktober.  

Prognos för kommande år 

Migrationsverkets prognoser avseende antalet flyktingar kommande år är, som nämnts ovan, ytterst 

osäker. Oavsett osäkerheten kring kommande mängd asylsökande har ju många flyktingar redan 

kommit till Sverige. Under förutsättning att dessa beviljas uppehållstillstånd kommer antalet 

kommunplacerade flyktingar i Håbo kommun sannolikt också att öka under kommande år. Mycket 

tyder också på att Migrationsverket kommer att börja med tvingande anvisningar även av vuxna 

                                                           
2
 Ensamkommande barn är barn som saknar vårdnadshavare i Sverige. Socialtjänsten i den kommun dit barnet anvisats av 

Migrationsverket har ansvar för att barnet placeras i familjehem eller HVB-hem redan under asyltiden. Statistiken från 

Migrationsverket visar dock enbart ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd och kommunplacerats. Detta 

innebär att kommunen också haft asylsökande ensamkommande barn under åren, men att dessa inte redovisas här. 
3
 Migrationsverket anvisar i första hand barn till en kommun som barnet har anknytning till och i andra hand till en 

kommun som har avtal med Migrationsverket om att ta emot barn och som också har en ledig plats. När det inte finns 

lediga platser i landet anvisar Migrationsverket barn utanför avtalen och då sker anvisningen utifrån kommunens 

fördelningstal som är baserade på folkmängd. 
4
 Personen har bott i Migrationsverkets anläggningsboende/förläggningsboende under asyltiden och anvisas därefter till 

en kommun som har avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar från anläggningsboende.  
5
 Eget boende innebär att personen bor inneboende hos släkt eller vänner under asyltiden och efter att ha fått 

uppehållstillstånd bor kvar eller ordnar ett nytt boende på egen hand, utan hjälp från Migrationsverket.  
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flyktingar och familjer. Om så blir fallet kommer flyktingarna att fördelas till kommunerna utifrån 

folkmängd, vilket kommer innebära en ökning för flyktingmottagandet i Håbo. Likaså har 

kommunen beslutat utöka avtalet om mottagande av ensamkommande barn till totalt 110 barn, varav 

90 platser avser asylsökande. Det innebär en stor ökning av avtalet, men inte någon särskilt stor 

ökning i det faktiska antalet barn, då kommunen redan har ett betydligt större antal placerade barn än 

avtalet ursprungligen avsett.  Med tanke på osäkerheten i prognoserna är det dock svårt att bedöma 

hur stor mängd flyktingar Håbo kommer att ta emot kommande år.  

Övrig invandring till Håbo 

Det är inte nödvändigtvis bara flyktingar som berörs av de frågor som tas upp i ett eventuellt 

integrationsråd. Även andra grupper av invandrare kan givetvis ha behov av att bli representerade 

där. Frågan är således hur stora grupper det kan röra sig om.  

Det är svårt att få fram statistik över invandringen skild från flyktingmottagandet. SCB presenterar 

dock statistik över invandringen som helhet under 2014. Lägger man ihop antalet invandrare från alla 

länder utanför Norden har totalt 81 personer invandrat till Håbo kommun under 2014. Den största 

gruppen kommer från Asien (37 personer) samt EU utanför Norden (27 personer).  I dessa 81 

personer räknas alltså även ovan nämnda 17 kommunmottagna flyktingar för samma år in. Det rör sig 

således inte om någon stor invandring till kommunen som helhet under 2014.  

3. Representanter i ett integrationsråd 

Eftersom representanter i ett rådgivande organ ska väljas ur föreningar i kommunen behöver en 

översyn över Håbo kommuns ideella organisationer och föreningar göras.  

Håbo kommun har ett rikt föreningsliv. Uppemot 150 organisationer, idrottsföreningar 

hjälporganisationer, kulturföreningar med mera, verkar i kommunen. Några av de organisationer som 

finns i kommunen arbetar bland annat med frågor som rör integration, främst i egenskap av 

hjälporganisationer. Röda Korset, Svenska kyrkan och Håbo Internationella Kvinnors Förening är 

exempel.  

Det som däremot saknas i Håbo kommun, när det gäller föreningar, är sådana organisationer som 

representerar grupperna som ska dra nytta av kommunens integrationsinsatser. Det saknas alltså 

föreningar som består av invandrare och arbetar i frågor som rör invandrare, vilket ju är den typ av 

föreningar som, enligt kommunallagens definition, vore lämpliga medlemmar i ett integrationsråd. 

Givetvis är säkert personer med invandrarbakgrund medlemmar i ett flertal av kommunens 

föreningar, men det innebär inte att representanter för föreningen kan representera dem i ett 

integrationsråd.  

4. Integration i Håbo kommun 

Hänsyn behöver också tas till hur integrationsarbetet i Håbo kommun ser ut i dagsläget, och framför 

allt, med tanke på motionens formulering, vad som görs i relation till de organisationer som finns i 

kommunen. Några exempel presenteras här. 

Flykting- och integrationspolitiskt program 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Håbo kommuns integrations- och flyktingpolitiska 

program, vars syfte är att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna inom kommunen, ge underlag 

för prioriteringar och peka ut en riktning för framtiden. Programmet pekar ut fyra prioriterade 

områden – boende, hälsa, samverkan och sysselsättning. Punkten ”samverkan” poängterar just vikten 

av att samverka med det idéburna samhället. Varje nämnd ska också årligen upprätta en plan för hur 
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man ska arbeta för ökad integration. Kommunfullmäktige beslutade, i samband med att programmet 

antogs, att uppdra till socialnämnden att komplettera programmet med information om hur 

handlingsplanerna ska genomföras. Arbetet med att förtydliga programmet pågår och beräknas klart 

under 2016.  

Samverkan med civilsamhället 

Håbo kommun har samarbetat en hel del med civilsamhället i integrationsfrågorna. Kommunen har 

exempelvis genomfört projektet Språk- och samhällsguide i samarbete med Håbo Rödakorskrets, 

Håbo internationella kvinnors förening och Håbo pastorat, Svenska kyrkan. Projektet var en del av 

det nationella projektet ”Flyktingguide/språkvän” som drivs av Eskilstuna kommun och gick ut på att 

en nyanländ flykting matchades mot en svensk som sedan ska hjälpa den nyanlända till en bra start i 

sitt nya hemland. 

Vidare har Håbo kommun deltagit i ett integrationsnätverk, tillsammans med representanter för flera 

politiska partier och representanter för ett antal organisationer i civilsamhället, däribland Håbo 

internationella kvinnors förening och Håbo Rödakorskrets.  Nätverket har bidragit till 

informationsutbyte mellan organisationerna i civilsamhället och kommunen.  

I kommunen har också Röda Korset i samarbete med Gröna Dalenskolan genomfört ett projekt i 

vilket barn hjälper barn. Skolans elever får träffa barn som flytt från Syrien och som berättar om sina 

erfarenheter. Dessutom från eleverna i sin tur göra i ordning påsar med barnsaker som levereras till 

Stockholms central. Röda korskretsen samarbetar också med kommunen och har SFI-elever för 

språk- och arbetsträning.   

5. Ekonomiska konsekvenser av ett råd 

Att införa ett nytt kommunalt råd är förenat med vissa kostnader. Dessa är ungefärligt beräknade här. 

Kostnader för arvode med mera 

Sammanträdesarvode för ledamöter och ersättare i råden är 1,5 % av inkomstbasbeloppet samt 

ersättning för justering av protokoll med 0,5 % av inkomstbasbeloppet. Dessutom utgår 

reseersättning med 29 kronor per mil. Utifrån 2015 års nivåer blir arvodeskostnaderna för ett råd, om 

rådet består av tio ledamöter och sammanträder fyra gånger per år, blir ca 36 000 kronor per år. I 

detta är inte kostnader för sociala avgifter och eventuella reseersättningar inräknade.  

Personalkostnader 

Införandet av ett råd i kommunen medför även vissa personalkostnader, främst för den sekreterare 

som avsätts för att hålla samman rådets möten. Det är svårt att bedöma exakt vilken omfattning 

arbetsinsatserna är, men de arbetsuppgifter som sekreteraren ska utföra innebär bland annat att skapa 

och skicka ut kallelse, att föra protokoll under sammanträdet och att färdigställa protokollet och få 

det justerat. Dessutom tillkommer några mindre administrativa uppgifter.  En uppskattning är att 

arbetsmängden för sekreterarens del bör motsvara ca 3 % av en heltidstjänst, under förutsättning att 

rådet sammanträder fyra gånger per år. Räknar man på att sekreteraren tjänar 30 000 kronor per 

månad ger det kommunen en kostnad på 10 800 kr årligen exklusive arbetsgivaravgifter.  

Övriga administrativa kostnader 

De övriga kostnaderna innefattar bland annat tryck och utskick av kallelser och protokoll under 

förutsättning att denna hantering inte enbart görs elektroniskt. Oavsett vilket bedöms kostnaderna för 

tryck och utskick vara marginella.  
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Totalkostnad 

De största kostnaderna för ett råd är personal – och arvodeskostnader som uppgår till ca 46 800 

kronor per år för ett råd med 10 ledamöter och fyra sammanträden per år. I detta belopp är inga 

sociala avgifter inräknat, vilket innebär att totalbeloppet bör öka med ytterligare ca 35 %.  

Sammanfattande bedömning 

Efter denna sammanställning kvarstår att besvara frågan om Håbo kommun har behov av, och 

möjlighet att, inrätta ett integrationsråd. Kommunen har hittills haft ett begränsat mottagande av 

flyktingar, liksom en relativt begränsad invandring i övrigt. Detta har medfört att det i dagsläget finns 

relativt få invandrare i kommunen. Ett nytt råd är också förenat med vissa kostnader. Därmed är det 

tveksamt om det är ekonomiskt motiverat att införa ett råd i dessa frågor utifrån kommunens 

mottagande så här långt. Möjligen kan prognosen kring kommande års flyktingmottagande motivera 

behovet av ett integrationsråd, men prognossiffrorna för kommande år är ytterst osäkra.  

Oaktat hur man resonerar kring mängden invandrare kvarstår problemet med rådets funktion. Rådets 

syfte är att de personer som berörs av en viss typ av kommunala verksamheter ska representeras för 

att samverkan mellan dem och kommunen ska skapas. För att ledamöterna i ett råd ska kunna väljas 

på ett demokratiskt sätt och dessutom kunna representera en större grupp är det nödvändigt att dessa 

företräder organisationer/föreningar som representerar gruppen i fråga. Det krävs således att det finns 

intresseorganisationer bestående av invandrare som arbetar för invandrare för att det ska gå att skapa 

en representation i råden. Sådana föreningar finns inte i Håbo kommun i dagsläget. Så länge det inte 

finns organisationer som kan sägas representera olika invandrargrupper finns det heller inte 

någonstans att välja ledamöter till rådet. 

Håbo kommun har haft ett gott samarbete med civilsamhällets idéburna organisationer, vilket också 

ligger i linje med kommunens integrations- och flyktingpolitiska program. Dock är de organisationer 

som kommunen haft samarbete med inte sådana att de kan representera invandrare i ett kommunalt 

råd.  

Sammanfattningsvis är det i dagsläget svårt att finna underlag för att skapa ett integrationsråd i Håbo 

kommun.   
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Folkpartiet, Håbo    Kristdemokraterna, Håbo Centern, Håbo 
 
 

Motion om råd för integration 
 
Yrkande 
Vi föreslår att ett Integrationsråd inrättas. 
 
Integrationsrådet föreslås ha förslagsrätt inför kommunens beslutande organ för att 
stärka delaktighet, dialog och demokratiskt inflytande och förbättringsarbete 
avseende Håbo kommun strävan efter att skapa en inkluderande kultur fri från 
diskriminering i enlighet med förslaget till Integrations- och flyktingspolitiskt program 
(KS 2014/81). 
 
Bakgrund 
Håbo kommun har sedan 2011 ett integrationsnätverk där representanter för 
kommunens olika verksamheter och organisationer inom den idéburna sektor ingår. 
Detta har träffats cirka 4 gånger per år för att utvecklas, erfarenhetsutbyte och 
diskutera aktuella frågor kring integration i kommunen. Närverket har varit ett forum 
för utbyte av information och idéspridning. 
 
Håbo kommun har genom avtal med Migrationsverket ökat sitt mottagande av 
asylsökande, framför allt ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen har 
även, genom beslut i Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 90, tillsatt en beredning 
vilken tagit fram ett förslag till ”Integrations- och flyktingpolitiskt program” med 
underrubriken ”Interkulturella möten”. Detta program avses omsättas i kommunen 
och syftar till att skapa en helhetssyn för integrationsfrågorna inom kommunen. I 
programmet lyfts vikten av samverkan med det civila samhället fram. Dessutom 
söker kommunen tillsammans med idéburna organisationer inom det civila samhället 
medel från Länsstyrelsen för att utveckla integrationsarbetet, bland annat genom en 
verksamhet med flyktingguider. 
 
Mot denna bakgrund finns det ett behov av att skapa ett fast forum där olika frågor 
både från medborgare och det civila samhället å ena sidan, och förtroendevalda och 
tjänstemän från Håbo kommun å den andra, kan föras fram och diskuteras. Detta 
forums, eller råds, uppgift föreslås vara att följa programmet för integration och 
flyktingfrågor och att även kunna föreslå revideringar och utveckling av detsamma. 
Rådet föreslås vidare både kunna lämna förslag och ha en konsultativ roll gentemot 
de förtroendevalda och förvaltningarna och utgöra remissinstans för kommunen. 
Rådet föreslås slutligen genomföra minst fyra protokollförda sammanträden per år.  
Organisatoriskt bör Integrationsrådet lyda under Kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut: 
 
Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna i Håbo kommun föreslår att 
 

1. Ett Integrationsråd inrättas direkt under Kommunfullmäktige 
2. Integrationsrådet har en sammansättning av representanter från det civila 

samhällets idéburna organisationer å ena sidan samt förtroendevalda och 
tjänstemän från Håbo kommun å den andra 

3. Integrationsrådet har främst i uppgift att fungera som informations- och 
utvecklingsforum i kommunen avseende utveckling och tillämpning av 
Integrations- och flyktingpolitiska programmet 

4. Integrationsrådet ska kunna följa tillämpningen i kommunen av programmet för 
integration och flyktingfrågor och kunna föreslå revideringar och utveckling av 
detsamma. 

5. Integrationsrådet kan lämna förslag och har en konsultativ roll gentemot de 
förtroendevalda och förvaltningarna och utgöra remissinstans för kommunen i 
integrationsfrågor 

6. Rådet genomför minst fyra protokollförda sammanträden per år. 
 
 
 
För Folkpartiet För Centern För Kristdemokraterna 
 
 
 
 
Håkan Welin Lisbeth Bohlin Fred Rydberg 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 6 Dnr 2015/00358  

Medborgarförslag: Utökad insyn och information inför 
viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns hantering av 
borgensåtagande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara be-

svarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför kritik mot 

kommunens borgensåtagande gentemot Bålsta Skidklubb. (beslut KF 2014-

11-10 § 71) Beslutet kommer enligt förslagsställarens egen analys att drabba 

medborgarna negativt eftersom skattepengar kommer att behöva användas 

för att infria borgensåtagandet. Förslagsställaren efterfrågar därför bättre in-

syn för medborgarna och bättre information från kommunen innan sådana 

viktiga ekonomiska beslut fattas. Förslagsställaren menar att fullmäktige fat-

tat flera tidigare beslut utan tillräcklig ekonomisk insikt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 99 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska anses 

vara besvarat enligt nedanstående yttrande.  

Yttrande 

 

Kommunen kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av det in-

lämnade medborgarförslaget då ärendet ifråga är avslutat.  

Vad gäller ökad insyn inför viktiga beslut så gör kommunen redan så myck-

et som är rimligt. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på kommu-

nens anslagstavla i kommunhuset, i Bålsta Upplands-Bro Bladet, via kom-

munens hemsida samt via sociala medier. Fullständig kallelse med samtliga 

handlingar finns att tillgå i pappersform i kommunhuset vid anslagstavlan, 

vid sammanträdestillfället i sammanträdessalen samt digitalt via kommu-

nens hemsida. Dessutom kan medborgaren alltid kontakta kommunen direkt 

i det fall något är oklart. Det finns alltså gott om möjligheter för medborga-

ren att ta reda på vilka ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige samt 

läsa de handlingar som ligger till grund för besluten.  
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Om medborgaren inte håller med om de förslag till beslut som presenteras i 

handlingarna har medborgaren alla möjligheter att kontakta kommunens po-

litiker för att försöka få till en ändring i beslutet. Det är dock viktigt att po-

ängtera att medborgaren, i den representativa demokrati som råder i Sverige, 

överlämnar sin beslutanderätt i kommunala frågor till de förtroendevalda 

politikerna vid de allmänna valen. Är medborgaren inte nöjd med dessa re-

presentanters agerande kan medborgaren utkräva ansvar vid kommande all-

männa val genom sin röst. 

Om kommunens beslut anses vara felaktiga så finns dessutom flera möjlig-

heter att agera som medborgare efter det att beslut har fattats. Medborgare 

kan överklaga beslut, göra en JO-anmälan eller kontakta den kommunala 

revisionen. Kommunen granskas förutom av medborgarna kontinuerligt av 

media, olika tillsynsmyndigheter samt av kommunens interna revision. Re-

visionen granskar kommunens hela verksamhet årligen och vid felaktiga fö-

rehavanden kan revisionen begära att ansvarsfrihet inte beviljas för enskilda 

förtroendevalda eller grupper av förtroendevalda politiker.  

Kommunens beslut ska självfallet inte strida mot kommunallagen. Det är 

förvaltningens skyldighet att i underlag till beslut meddela politikerna om 

juridiska tveksamheter om/när sådana upptäcks. Om ett beslut faktiskt stri-

der mot kommunallagen eller ej avgörs dock ytterst av allmän förvaltnings-

domstol vid ett eventuellt överklagande.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2015-12-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagställaren 
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Besvarande av medborgarförslag: Utökad insyn och information 
inför viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns hantering av 
borgensåtagande 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara 

besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför kritik mot 

kommunens borgensåtagande gentemot Bålsta Skidklubb. (beslut KF 2014-

11-10 § 71) Beslutet kommer enligt förslagsställarens egen analys att drabba 

medborgarna negativt eftersom skattepengar kommer att behöva användas 

för att infria borgensåtagandet. Förslagsställaren efterfrågar därför bättre 

insyn för medborgarna och bättre information från kommunen innan sådana 

viktiga ekonomiska beslut fattas. Förslagsställaren menar att fullmäktige 

fattat flera tidigare beslut utan tillräcklig ekonomisk insikt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 99 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska anses 

vara besvarat enligt nedanstående yttrande.  

Yttrande 

Kommunen kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av det 

inlämnade medborgarförslaget då ärendet ifråga är avslutat.  

Vad gäller ökad insyn inför viktiga beslut så gör kommunen redan så 

mycket som är rimligt. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på 

kommunens anslagstavla i kommunhuset, i Bålsta Upplands-Bro Bladet, via 

kommunens hemsida samt via sociala medier. Fullständig kallelse med 

samtliga handlingar finns att tillgå i pappersform i kommunhuset vid 

anslagstavlan, vid sammanträdestillfället i sammanträdessalen samt digitalt 

via kommunens hemsida. Dessutom kan medborgaren alltid kontakta 

kommunen direkt i det fall något är oklart. Det finns alltså gott om 

möjligheter för medborgaren att ta reda på vilka ärenden som ska tas upp i 

kommunfullmäktige samt läsa de handlingar som ligger till grund för 

besluten.  

Om medborgaren inte håller med om de förslag till beslut som presenteras i 

handlingarna har medborgaren alla möjligheter att kontakta kommunens 

politiker för att försöka få till en ändring i beslutet. Det är dock viktigt att 

poängtera att medborgaren, i den representativa demokrati som råder i 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-04 KS 2015/00358 nr 64562 

 

Sverige, överlämnar sin beslutanderätt i kommunala frågor till de 

förtroendevalda politikerna vid de allmänna valen. Är medborgaren inte 

nöjd med dessa representanters agerande kan medborgaren utkräva ansvar 

vid kommande allmänna val genom sin röst. 

Om kommunens beslut anses vara felaktiga så finns dessutom flera 

möjligheter att agera som medborgare efter det att beslut har fattats. 

Medborgare kan överklaga beslut, göra en JO-anmälan eller kontakta den 

kommunala revisionen. Kommunen granskas förutom av medborgarna 

kontinuerligt av media, olika tillsynsmyndigheter samt av kommunens 

interna revision. Revisionen granskar kommunens hela verksamhet årligen 

och vid felaktiga förehavanden kan revisionen begära att ansvarsfrihet inte 

beviljas för enskilda förtroendevalda eller grupper av förtroendevalda 

politiker.  

Kommunens beslut ska självfallet inte strida mot kommunallagen. Det är 

förvaltningens skyldighet att i underlag till beslut meddela politikerna om 

juridiska tveksamheter om/när sådana upptäcks. Om ett beslut faktiskt 

strider mot kommunallagen eller ej avgörs dock ytterst av allmän 

förvaltningsdomstol vid ett eventuellt överklagande.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2015-12-04 

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

 



Personuppgifter skyddade (PuL)

Personuppgifter skyddade (PuL)







Personuppgifter skyddade (PuL)





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 7 Dnr 2015/00167  

Medborgarförslag: Behov av natthärbärge i Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag inkom 2015-04-07 där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska undersöka behovet av att tillsammans med frivilligorganisat-

ioner inrätta ett natthärbärge i Håbo kommun.  

Medborgarförslaget har remitterats via kommunstyrelsen till socialnämnden 

för yttrande. Socialnämnden beslutade 2015-10-28 att i sitt yttrande föreslå 

att medborgarförslaget ska avslås. Detta med anledning av att det i nuläget 

inte finns så många bostadslösa i Håbo kommun att det är aktuellt att öppna 

ett härbärge. Bostadsfrågan är dock ett växande problem och nämnden ute-

sluter inte åtgärder i framtiden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2015-04-07 

Socialnämnden 2015-10-28 § 184 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-11 KS 2015/00167 nr 64671 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Medborgarförslag - undersöka behov av natthärbärge i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2015-04-07 där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska undersöka behovet av att tillsammans med 

frivilligorganisationer inrätta ett natthärbärge i Håbo kommun.  

Medborgarförslaget har remitterats via kommunstyrelsen till socialnämnden 

för yttrande. Socialnämnden beslutade 2015-10-28 att i sitt yttrande föreslå 

att medborgarförslaget ska avslås. Detta med anledning av att det i nuläget 

inte finns så många bostadslösa i Håbo kommun att det är aktuellt att öppna 

ett härbärge. Bostadsfrågan är dock ett växande problem och nämnden 

utesluter inte åtgärder i framtiden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2015-04-07 

– Socialnämnden 2015-10-28 § 184  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

 





Personuppgifter skyddade (PuL)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 8 Dnr 2016/00020  

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus Aktiebo-

lag 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för Håbo-

hus Aktiebolag (KF 2015/§14)  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 

Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens förvalt-

ning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 

ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 

vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att fast-

ställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att kommunfullmäkti-

ges vision och övergripande mål gäller för bolagets verksamhet, samt att bo-

laget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av varje mandatperiod ska 

upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av bolagets mål-

sättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 

för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas mark-

nadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande från 

kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av marknadsvär-

det på bolagets totala fastighetsbestånd.  

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Håbohus Aktiebolag – för åtgärd 

Författningssamling - hemsidan 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-12 KS 2016/00020 nr 64690 

 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Per Nordenstam, kommundirektör 
0171-525 03 
per.nordenstam@habo.se 

 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus 

Aktiebolag 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för 

Håbohus Aktiebolag (KF 2015/§14)  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 

Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens 

förvaltning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 

ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 

vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att 

fastställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att 

kommunfullmäktiges vision och övergripande mål gäller för bolagets 

verksamhet, samt att bolaget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av 

varje mandatperiod ska upprätta en affärsplan innehållande detaljerad 

redovisning av bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 

för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas 

marknadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande 

från kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av 

marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga särskilda finansiella konsekvenser. 

Uppföljning 

Bolagets verksamhet och tillämpning av ägardirektivet ska följas upp 

årligen av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

– Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag   

__________ 

Beslut skickas till 

Håbohus Aktiebolag 

Författningssamling - Hemsida 



 

 

 

 

STYRDOKUMENT 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ägardirektiv för Håbohus AB 

 

 



 

 STYRDOKUMENT 2 

 Datum Vår beteckning 

 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Förslag till reviderat ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

1.  Inledning/allmänt  

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i 

sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för 

verksamheten.  

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom 

gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  

 

2. Företagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att 

på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att 

bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med 

kommunalrättsliga principer.  

 

3. Företagets ändamål, syfte och mål  

Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument och sträva mot de 

visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt.  

 

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 

enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affärslokaler och andra 

kollektiva anordningar.  

 

För att främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer hållbar 

ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  

 

• Bygga nya bostäder i den utsträckning som är möjligt av ekonomiska och andra skäl  

• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda boendemiljöer 

skapas. 

• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 

• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i kommunen. 

 

Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser 

olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  

 

Bolaget ska året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 

bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 

målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastslås av styrelsen. 

 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en marknadsvärdering.  

 

Bolaget skall aktivt motverka segregation.  

 



 

 STYRDOKUMENT 3 

 Datum Vår beteckning 

 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om synnerliga 

skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialförvaltningen att i 

samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling via förturställs samma 

ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte uppfyller dessa krav kan 

dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran till dess att kraven uppfyllts. 

  

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter för 

detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget 

disponerar.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 

konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  

 

Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. Vid 

en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5,0 

procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar 

för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen avser. 

 

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är att 

det bör vara lägst 5 procent. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för 

överskottsgraden (driftnetto i relation av hyresintäkter) för den period som affärsplanen avser. 

  

Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska motsvara 6,5 

procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för resultatet för den 

tidsperiod som affärsplanen avser. 

 

Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska fastslås av 

styrelsen minst en gång per år.  

 

Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget 

och kommunen.  

 

4. Samverkan  

Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 

samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  

 

5. Underställningsskyldighet  

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  

 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 

köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, 

före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  

 

Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske eller inte.  

 

6. Information till ägaren  



 

 STYRDOKUMENT 4 

 Datum Vår beteckning 

 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Bolaget ska till ägaren:  

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 

överensstämma med kommunens tidplan.  

• Inge styrelseprotokoll. 

• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska 

omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst följande 

nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.  

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter på grund 

av lagstadgad sekretess.  

 

7. Ägarsamråd  

Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) 

skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets 

ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  

 

8. Det fastställda kommunala ändamålet  

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som 

avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

 

Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 

kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 

erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  

 

9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 

själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 

handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund 

av lagstadgad sekretess.  

 

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 

kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 

verksamhet. 
 

 



 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag, förslag 2016 

1.  Inledning/allmänt  

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 

står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade 

direktiv för verksamheten.  

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen 

genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  

 

2. Företagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter 

för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva 

anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att 

verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.  

 

3. Företagets ändamål, syfte och mål  

Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument. Bolagets 

styrelse ska tolka vad som är tillämpliga delar genom att årligen fastställa vilka styrdokument 

som ska gälla för bolaget. 

 

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god 

boendeservice i enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av 

fastigheter för affärslokaler och andra kollektiva anordningar.  

 

Bolaget ska vara en aktiv part i att uppfylla Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. För att 

främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer 

hållbar ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  

 

• Bygga nya bostäder (hyresrätter eller bostadsrätter) i den utsträckning som är möjligt av 

ekonomiska och andra skäl  

• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda 

boendemiljöer skapas. 

• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 

• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i 

kommunen. 

 

Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt 

bostadsbestånd som tillgodoser olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, 

service, hyresnivå m.m.  

 

De visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt gäller även för bolaget. Med 

utgångspunkt från fullmäktiges visioner och övergripande mål, samt från dessa ägardirektiv ska 

bolaget året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 

bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 

målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastställs av styrelsen. 



 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget skall aktivt motverka segregation.  

 

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om 

synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till 

socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid 

förmedling via förtur ställs samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om 

personen inte uppfyller dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för 

hyran till dess att kraven uppfylls. 

  

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet 

lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) procent av bolagets totala antal 

lägenheter.  

 

Förvärv och avyttringar 

Bolaget ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att säkerställa framtida 

bostadsproduktioner ska bolaget kontinuerligt söka efter mark som kan förvärvas och 

exploateras. 

 

Bolaget ska aktivt medverka till genomförandet av Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. 

För att möjliggöra investeringar i nyproduktion, med beaktande av de ekonomiska målen, bör 

bolaget aktivt pröva möjligheterna till försäljning av delar av fastighetsbeståndet. 

 

Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en 

marknadsvärdering.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 

konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  

 

Bolagets långsiktiga mål är en synlig soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 

10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten 

riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i 

affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen 

avser.  

 

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, 

är att det bör vara lägst 4,5 procent.  

 

Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska 

motsvara lägst 6,5 procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa 

målsättningar för resultatet för den tidsperiod som affärsplanen avser. 

 

Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska 

fastställs av styrelsen minst en gång per år.  

 

Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan 

bolaget och kommunen.  



 

4. Samverkan  

Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 

samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  

 

5. Underställningsskyldighet  

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  

 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att 

bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i 

andra bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  

 

Med stora fastighetsbestånd avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 10% av 

marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd. 

 

Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske 

eller inte.  

 

6. Information till ägaren  

Bolaget ska till ägaren:  

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 

överensstämma med kommunens tidplan.  

• Inge styrelseprotokoll. 

• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. 

Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning 

av minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.  

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter 

på grund av lagstadgad sekretess.  

 

7. Ägarsamråd  

Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse 

och VD) skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om 

kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten 

skall sådana hållas.  

 

8. Det fastställda kommunala ändamålet  

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 

aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 

under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 

kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 

erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  

 

9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 

rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och 



övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder 

möter på grund av lagstadgad sekretess.  

 

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 

kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 

verksamhet. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 9 Dnr 2016/00009  

Tidplan för budget och målarbete för 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner tidplanen för mål- och budgetarbetet inför 

2017. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder att inkomma med proto-

koll med beslut om nämndmål för 2017 till kommunstyrelsen senast den 13 

maj 2016.  

Sammanfattning  

För att frigöra mer tid för att arbeta fram politiska budgetförslag tidigare-

läggs tjänstemännens del av processen för framtagande av Budget 2017 jäm-

fört med tidigare år.  

Mål för kommunfullmäktige är fastlagda för år 2016-2018. Respektive 

nämnd har i uppdrag att se över nämndsmål för år 2017 och inkomma med 

protokoll med beslutade nämndsmål till kommunstyrelsen senast den 13 maj 

2016. 

Verksamhetsanalyser genomförs redan i februari för att ligga till grund för 

kommundirektörens budgetförslag som finns klart för distribution till samt-

liga politiker senast den 31 mars. Budgetförslaget utgår bl. a. ifrån en analys 

av förändringar i befolkningens sammansättning och behov, förändringar i 

lagar och förordningar samt kvalitetshöjande åtgärder. Struktur och anvis-

ningar utarbetas av ekonomiavdelningen. Under april finns tjänstemän till 

förfogande för stöd i framtagande av politiska förslag till Budget 2017.  

Den 19 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till 

budget för drift och investeringar presenteras. Politiker, förvaltningschefer, 

ekonomer och utvecklingsledare deltar på konferensen. 

Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska partierna att 

lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 23 

maj. Budget för år 2017 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 13 juni.  

Beslutsunderlag 

Tidplan för mål- och budgetprocess 2017 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder – för åtgärd 

Kvalitetssamordnare – för kännedom 

Ekonomichef – för kännedom 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-15 KS  nr 64859 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

 

Förslag till beslut  

1. Tidplan för mål- och budgetarbetet inför 2017 godkänns. 

2. Samtliga nämnder får i uppdrag att inkomma med protokoll med beslut 

om nämndsmål för 2017 till kommunstyrelsen senast den 13 maj 2016.  

 

Sammanfattning 

För att frigöra mer tid för att arbeta fram politiska budgetförslag tidigare-

läggs tjänstemännens del av processen för framtagande av Budget 2017 

jämfört med tidigare år.  

Mål för kommunfullmäktige är fastlagda för år 2016-2018. Respektive 

nämnd har i uppdrag att se över nämndsmål för år 2017 och inkomma med 

protokoll med beslutade nämndsmål till kommunstyrelsen senast den 13 maj 

2016. 

Verksamhetsanalyser genomförs redan i februari för att ligga till grund för 

kommundirektörens budgetförslag som finns klart för distribution till 

samtliga politiker senast den 31 mars. Budgetförslaget utgår bl. a. ifrån en 

analys av förändringar i befolkningens sammansättning och behov, 

förändringar i lagar och förordningar samt kvalitetshöjande åtgärder. 

Struktur och anvisningar utarbetas av ekonomiavdelningen. Under april 

finns tjänstemän till förfogande för stöd i framtagande av politiska förslag 

till Budget 2017.  

Den 19 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till 

budget för drift och investeringar presenteras. Politiker, förvaltningschefer, 

ekonomer och utvecklingsledare deltar på konferensen. 

Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska partierna att 

lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 23 

maj. Budget för år 2017 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 13 juni.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Besluten föranleder inga extra kostnader. 

Uppföljning 

Ingen separat uppföljning av besluten krävs. 

Beslutsunderlag 

– Tidplan för mål- och budgetprocess 2017  

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-15 KS  nr 64859 

 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder, kvalitetssamordnare, ekonomichef  

 



Tidplan mål- och budgetprocess 2017 
Datum Aktivitet Vem 

27Jan Anvisningar för verksamhetsanalys inkl analys- och planeringsförutsättningar. Kommundirektör 

3 Feb Distr av anvisningar för verksamhetsanalys till samtliga chefer Kommundirektör 

8 Feb Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen KS 

29 Feb Avdelningar och enheters verksamhetsanalys klar Budgetansvariga 

3 Mars Skatteprognos från SKL 

7 Mars Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar Förvaltningschef 

14-15 Mars Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas verksamhetsanalyser Ledningsgrupp 

21 mars Befolkningsprognos klar – ev justeringar i verksamhetsanalyser och budgetförslag Plan- och utvecklingsavdelningen 

31 Mars Kommundirektörens budgetförslag klart och distribueras till samtliga politiker Kommundirektör 

1-30 April Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande Politiker 

6 April Gruppledarmöte för översiktlig genomgång av budgetförslag Gruppledare och kommunledningsgrupp 

15 April Regeringens vårproposition – ev justeringar i verksamhetsanalyser och budgetförslag 

19 April Nämndernas delårsuppföljning klar 

19 april Budgetkonferens – Kommundirektörens budgetförslag presenteras och diskuteras.   Samtliga politiker, kommunledningsgrupp 

28 April Skatteprognos från SKL – ev justeringar i verksamhetsanalyser och budgetförslag 

10 maj Information till fackliga representanter 

13 maj Sista dag för nämnder att lämna protokoll med beslut om nämndsmål för 2017 till KS Respektive nämnd 

23 maj 

Förslag till budget för drift och investeringar med KF-mål och nämndsmål, skattesats och 

budgetstyrprinciper. (passerar ej KSAU). Komundirektörens förslag kompletteras med politiska 

förslag. Samtliga handlingar digitalt till KS-kansli senast 13 maj för distribution. 

KS 

13 juni Beslut om budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och budgetstyrprinciper KF 



Datum Aktivitet Vem 

15 Aug Skatteprognos från SKL   

20 Sept Regeringens budgetproposition   

 Sep-Okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget Förvaltningschef, budgetansvarig 

6 Okt Skatteprognos från SKL   

24 Okt Nämnders och bolags budget och mål klara i Stratsys Nämnder och bolag 

8 Nov Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KS Au 

21 Nov Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KS 

12 Dec Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KF 

Tidplan mål- och budgetprocess 2017 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 10 Dnr 2016/00010  

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verksam-
heter och dels kommunövergripande frågor 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsens beslut: 

 1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare 

för kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

 Kommunstyrelsen i sin helhet. 

 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), kommunsty-

relsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), kommundirek-

tör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani två i förening. 

 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), kommunsty-

relsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), kommundirek-

tör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani var för sig i 

förening med en av följande: utvecklingssamordnare Pia Jexell, 

kanslichef Jonas Eliasson eller kommunsekreterare Johan Utter 

Sammanfattning  

 Nu gällande ordning för firmatecknare för dels kommunstyrel-

sens verksamheter och dels kommunövergripande beslutades av 

kommunstyrelsen 2015-08-31, § 145 

 Sedan dess har vissa förändringar skett i den förvaltningsorgani-

sation som är underställd kommunstyrelsen.  

 Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunsty-

relsen beslutar att utse följande till firmatecknare för kommun-

styrelsen och för kommunövergripande frågor:  

 Kommunstyrelsen i sin helhet. 

 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), kommunsty-

relsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), kommundirek-

tör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani två i förening. 

 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), kommunsty-

relsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), kommundirek-

tör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani var för sig i 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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förening med en av följande: utvecklingssamordnare Pia Jexell, 

kanslichef Jonas Eliasson eller kommunsekreterare Johan Utter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga bemyndigade firmatecknare – för kännedom 

Förvaltningsrätten i Uppsala län – för bevakning av beslutets 

lagakraftvinnande 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-11 KS 2016/00010 nr 64665 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verksamheter och 
dels kommunövergripande frågor 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 

kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

 Kommunstyrelsen i sin helhet. 

 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 

kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 

kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul 

Vithlani två i förening. 

 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 

kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 

kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul 

Vithlani var för sig i förening med en av följande: 

utvecklingssamordnare Pia Jexell, kanslichef Jonas Eliasson 

eller kommunsekreterare Johan Utter   

 

Sammanfattning 

Nu gällande ordning för firmatecknare för dels kommunstyrelsens 

verksamheter och dels kommunövergripande beslutades av 

kommunstyrelsen 2015-08-31, § 145 

Sedan dess har vissa förändringar skett i den förvaltningsorganisation som 

är underställd kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 

att utse följande till firmatecknare för kommunstyrelsen och för 

kommunövergripande frågor:  

 

 Kommunstyrelsen i sin helhet. 

 

 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 

kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 

kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 

två i förening. 

 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 

kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 

kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 

var för sig i förening med en av följande: utvecklingssamordnare 

Pia Jexell, kanslichef Jonas Eliasson eller kommunsekreterare 

Johan Utter.   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-11 KS 2016/00010 nr 64665 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga. 

Uppföljning 

Beslutet revideras vid behov och inför nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11  

__________ 

Beslut skickas till 

Respektive firmatecknare 

Förvaltningsrätten i Uppsala – för bevakning av beslutets lagkraftsvinnande 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-29 KS 2015/00257 nr 65123 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Val av arbetsgrupp för utvärdering och revidering av Håbo 
kommuns arvodesregler 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen utser partiernas gruppledare till arbetsgrupp för 

utvärdering och revidering av Håbo kommuns arvodesregler. 

Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.   

 

Sammanfattning 

I samband med att de nya arvodesreglerna inför den nya mandatperioden 

antogs (KF 2014-12-15 § 76) gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera 

reglerna och återkomma till fullmäktige senast i juni 2016. Ett första 

sonderande möte har hållits för att fånga upp vad som har fungerat bra och 

vad som har fungerat mindre bra med de nya reglerna. Arbetet bör nu 

fortsätta i en formellt utsedd politisk arbetsgrupp som med stöd av 

kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra utvärderingen och komma 

med förslag till revideringar där det anses behövas.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ekonomiska konsekvenser beskrivs i senare skede. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 76  

__________ 

Beslut skickas till 

Gruppledarna  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-27  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 3 Dnr 2015/00177  

Kulturföreningsrådet, förfrågan om att bli remissorgan 
i kulturfrågor 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

1. Kultur- och livsmiljöutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår försla-

get att de samverkande kulturföreningarna ska utgöra remissinstans.  

Sammanfattning  

I många kommuner har det bildats föreningsråd med ansvar och uppdrag att 

utveckla kommunens gemensamma föreningsliv samt utgöra kontaktorgan 

mellan föreningsliv och kommunen. Ett föreningsråd utgör ett slags para-

plyorganisation för alla representerade föreningar. Exempel på ett förenings-

råds uppgift är att förse föreningslivet med information om bidrag, bistå vid 

ansökningar, bedriva diskussioner och möten, stödja och stimulera lokala 

föreningar samt utgöra remissinstans. 

Ett antal av Håbos kulturföreningar har bildat en samverkansgrupp kallat 

”Kulturföreningsrådet” och denna samverkansgrupp har inkommit med en 

förfrågan om att utgöra formell remissinstans i ärenden gällande kultur- 

samt miljö- och byggnadsfrågor. Dock utgör samverkansgruppen inte ett 

föreningsråd i formell mening utan en på eget initiativ bildad intressegrupp. 

Mot denna bakgrund bör inte samverkansgruppen ges funktionen som for-

mell remissinstans. Dock är det angeläget att fortsätta det goda samarbete 

och informationsutbyte mellan kommunen och samverkansgruppen som re-

dan är etablerat och pågående.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-26 

Förfrågan 2015-05-29 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 KS 2015/00177 nr 63017 

Kultur och livsmiljöavdelningen 
 
Åsa Petrén, Kulturutvecklare 
0171-526 96 
asa.petren@habo.se 

 

Kulturföreningsrådet, förfrågan om att bli remissorgan i 
kulturfrågor 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslås avslå förslaget att de samverkande 

kulturföreningarna ska utgöra remissinstans 

 

Sammanfattning 

I många kommuner har det bildats föreningsråd med ansvar och uppdrag att 

utveckla kommunens gemensamma föreningsliv samt utgöra kontaktorgan 

mellan föreningsliv och kommunen. Ett föreningsråd utgör ett slags 

paraplyorganisation för alla representerade föreningar. Exempel på ett 

föreningsråds uppgift är att förse föreningslivet med information om bidrag, 

bistå vid ansökningar, bedriva diskussioner och möten, stödja och stimulera 

lokala föreningar samt utgöra remissinstans.  

Ärendet 

Ett antal av Håbos kulturföreningar har bildat en samverkansgrupp kallat 

”Kulturföreningsrådet”. Samverkansgruppen består av Håbo Kultur- och 

Hembygdsförening, Lilla Hagalunds Vänner, Styrets Gamla Bålstabor 

(SGB), Skokloster Gille och Häggeby Skol- och Bygdemuseum. 

Samverkansgruppen träffas 3-5 gånger per år för att diskutera 

föreningsfrågor, bidrag, kulturfrågor, bevarande av äldre miljöer och 

byggnader samt föreningarnas verksamheter. På dessa möten deltar 

regelmässigt tjänstemän från Kultur och livsmiljö för samtal och utbyte av 

information.  

Samverkansgruppen har inkommit med en förfrågan om att utgöra formell 

remissinstans i ärenden gällande kultur- samt miljö- och byggnadsfrågor. 

Dock utgör samverkansgruppen inte ett föreningsråd i formell mening utan 

en på eget initiativ bildad intressegrupp. Mot denna bakgrund bör inte 

samverkansgruppen ges funktionen som formell remissinstans. Dock är det 

angeläget att fortsätta det goda samarbetet och informationsutbyte mellan 

kommunen och samverkansgruppen som redan är etablerat och pågående.  

Därtill säkerställs samverkansgruppens möjlighet till insyn och påverkan 

genom ärendehantering av detaljplaner. Dessa framtas i en demokratisk 

process med tillhörande samråd, medborgardialog, utställningar, mm. De 

sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslag till detaljplan 

kan till exempel vara handikapporganisationer, bostadsföreningar eller 

intresseföreningar. Genom att samråda med olika intressenter kan 

kommunen få en information i form av lokalkunskap och synpunkter och 

överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 KS 2015/00177 nr  

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Krävs ej 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse  

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef Kultur och livsmiljö 

Enhetschef Kultur och bibliotek 

Kulturutvecklare  



Håbo Kommun 

Kommunstyrelsen 

Centrumleden 1 

746 80 Bålsta 

 

 

 

Kulturföreningsrådet - Remissorgan 

 

Kulturföreningsrådet är en samverkansgrupp mellan fem kulturgrupper i Håbo. 

För närvarande är det Håbo Kultur- och Hembygdsförening, Lilla Hagalunds 

Vänner, Styrets Gamla Bålstabor (SGB), Skokloster Gille och Häggeby Skol- 

och Bygdemuseum som är med. Kulturföreningsrådet består av två 

representanter från vardera förening som träffas 3 – 5 gånger per år för att 

diskutera frågor som berör föreningarna, t.ex. bidragsfrågor, , kulturfrågor, 

bevarande av äldre miljöer och byggnader, föreningarnas verksamheter samt 

samverkan med Kultur- och Livsmiljöförvaltningen.  Med anledning av 

ovanstående önskar Kulturföreningsrådet att bli remissorgan vad gäller bl a 

kulturfrågor och miljö- och byggnadsfrågor. 

 

Enligt uppdrag 

Bålsta 2015-05-24 

 

 

…………………………. 

Trygve Åhlstad 

Sekreterare i Kulturföreningsrådet 

Trygve Åhlstad 

Väringavägen 22, 4 tr 

193 35 Sigtuna 

Tel 0705-63 65 67 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-27  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 4 Dnr 2015/00245  

Information om nattvandringsersättning 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

1. Kultur- och livsmiljöutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen (2015-08-31, KS § 131 KS 2015/210) har bett kommun-

styrelsens förvaltning se över möjligheten hur nattvandringen kan förbättras 

med avseende på de förbättringsområden som redovisats vid mötet.  

1. Vuxenvandring senare på kvällen/natten samt lokal.   

2. Hot och våld utbildning samt utbildning i första hjälpen.  

3. Försäkring för vuxenvandrare  

4. Samt att förvaltningen uppdras att undersöka huruvida kommunens tidi-

gare avtal med Håbo FF avseende nattvandringsinsattser som ersättning för 

övertagande av skuld fortfarande är giltigt och återkomma till kommunsty-

relsen med information om detta och hur det påverkar eventuella utbetal-

ningar till klubben.  

Information om ovan nämnda frågor framgår av tjänsteskrivelsen "Informat-

ion om nattvandringsersättning" med diarienummer KS 2015/00245 nr 

62992.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Protokoll från Kommunstyrelsen (2015-08-31, KS § 131 KS 2015/210) 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2015/00245 nr 62992 

Kultur och livsmiljöavdelningen 
 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Information om nattvandringsersättning 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen (2015-08-31, KS § 131 KS 2015/210) har bett 

kommunstyrelsens förvaltning se över möjligheten hur nattvandringen kan 

förbättras med avseende på de förbättringsområden som redovisats vid mötet.  

1. Vuxenvandring senare på kvällen/natten samt lokal.   

2. Hot och våld utbildning samt utbildning i första hjälpen.  

3. Försäkring för vuxenvandrare  

4. Samt att förvaltningen uppdras att undersöka huruvida kommunens 

tidigare avtal med Håbo FF avseende nattvandringsinsattser som 

ersättning för övertagande av skuld fortfarande är giltigt och 

återkomma till kommunstyrelsen med information om detta och hur 

det påverkar eventuella utbetalningar till klubben.  

 
Ärendet 

1. Vuxenvandrande föreningar ställer sig mycket tveksamma till att vandra 

senare på kvällen/natten. Av de 8 svar som inkommit går att utläsa att 

föreningarna då får svårt att få vuxenvandrare att ställa upp. Flera menar 

dock att det utifrån ett behov är rimligt att vuxenvandra längre än 23.30 och 

de kan tänka sig att utöka tiden något samt att vara flexibla om det visar sig 

att behov finns av att nattvandra längre. Samtliga föreningar ställer sig 

bakom att den vuxenvandrande föreningen också tar på sig värdskap för 

aktuell kväll, att kontaktperson utses och utbildas samt att ersättning för 

vandringsvärd inryms i ersättning för genomförd vuxenvandring. 

När det gäller frågan om lokal finns i dagsläget enbart möjlighet till samling 

i Verkstans lokaler fram till kl. 24.00. Enligt kommunens 

säkerhetssamordnare har säkerhetsnivån i kommunhuset och kommunens 

övriga lokaler successivt höjts sedan inbrotten som drabbade kommunen för 

några år sedan. Det gäller både skalskyddet och behörigheter för personalen. 

Därför är kommunhuset ingen lämplig samlingsplats under nattetid. Hela 

entréplanet måste larmas av för de stunder man vistas i huset. I kommunen 

finns dessutom som regel att passerkorten ska vara personliga. Det går inte 

att upprätthålla om olika föreningar och olika personer ska ansvara för och 

delta i nattvandringen.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2015/00245 nr  

 

 

Konsekvensbeskrivning: 

Barn och Unga – Genomförs förslaget med senarelagd vuxenvandring ges 

förbättrade möjligheter för barn och unga att tryggt vistas ute senare på 

kvällen. 

Vuxna och äldre - Genomförs förslagen kommer ingen försämring för 

vuxna och äldre att ske. Vuxenvandring medför ökad trygghet för alla. 

 

Samverkan – En samordnad samlad strategi för vuxenvandring är till nytta 

för ökad trygghet i kommunen för dess besökare och invånare samt till nytta 

för ett blomstrande föreningsliv. 

 

2. Hot och våldsutbildning har genomförts för nattvandrande föreningar 

inom ramen för Tryggare Uppsala län. Till kommande nattvandringstermin 

planerar att uppdra Alfagruppen utbilda i första hjälpen.  

3. Länsförsäkringar har tecknat försäkring för vuxenvandrare inom ramen 

för sammarbete i Tryggare Uppsala län. 

4. I november 2011 ingicks avtal mellan Håbo FF och Håbo kommun om att 

Håbo FF skulle avbetala en skuld på 390 3332 kronor genom att utföra 

städuppdrag vid 52 ggr/år 2012-2014 och nattvandring under två terminer 

med start vårterminen 2012. Avtalet fullföljdes inte eftersom det aldrig 

gjordes upp någon plan för hur nattvandringen skulle genomföras. På den 

tiden var det den ideella föreningen Bålsta nattvandrign.nu som på frivillig 

basis genomförde nattvandring med frivilligt engagerade föräldrar.  

Ett nytt avtal undertecknades 2015-05-07 vilket innebar att skulden skulle 

regleras genom redovisat antal timmar för genomförd städning. I det nya 

avtalet står det att skulden ska slutregleras senast 2015-12-31 och eventuell 

återstående skuld faktureras föreningen. Nuvarande system med 

nattvandrande förening infördes 2014.  Något hinder för 

nattvandringsersättning för utförd vuxenvandring enligt nuvarande system 

med nattvandringsersättning föreligger inte. Håbo FF:s skuld regleras på 

annat sätt. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för att genomföra förslaget inryms inom den budget 

kommunstyrelsen fördelat till vuxenvandring 

 

Uppföljning 

Kultur och livsmiljöavdelningen kommer nogsamt att följa utvecklingen 

kring nattvandring. När möjlighet ges i lokalfråga och utökad nattvandring 

görs förändringen i samverkan. Det nya avtalet med Håbo FF följer de 

rutiner kommunen nu har. Uppföljningen görs löpande.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2015/00245 nr  

 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokoll från Kommunstyrelsen (2015-08-31, KS § 131 KS 2015/210 

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef, Kultur och livsmiljö 

Enhetschef, Ung och hälsa 

Barn- och ungdomskoordinator 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-27  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 5 Dnr 2016/00007  

Samverkansavtal: Tryggare Uppsala län 2016 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

1. Kultur- och livsmiljöutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

Håbo kommun tecknar avtal som huvudintressent i Tryggare Uppsala län 

under 2016.  

Sammanfattning  

Detta avtal reglerar de åtaganden som gäller för Håbo kommuns del i Tryg-

gare Uppsala län under 2016. Det innebär att ett bidrag utbetalas till Tryg-

gare Uppsala län med 30 000 kronor. Håbo kommun förbinder sig att med-

verka i styrgrupp, sprida information om verksamheten och vid behov ingå i 

samverkansgrupper i syfte att tillsammans med berörda aktörer arbeta med 

trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande insatser i 

samverkan.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal 2016 Håbo kommun.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samverkansavtal 

2016 
 

 

 

Håbo kommun  
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Inledning 
Uppsala län är en expansiv region i Mälardalen där många människor valt att bo, leva och 

arbeta. Levnadsvillkoren är beroende av en mängd faktorer, där individens trygghet har en 

stor roll. I Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning – NTU – visar 

det generella resultatet att trygghetsindex för Uppsala län har förbättrats sedan mitten av 

2000-talet
1
. Uppsala län har alla år haft en mindre andel personer som uppger påverkan på 

livskvaliteten än riket som helhet. Det är dock stora variationer mellan områden och 

kommuner och det återstår fortfarande mycket att göra.  

 

Tryggare Uppsala län är en länsövergripande verksamhet som syftar till att skapa 

förutsättningar för samverkan och samordning i det lokala trygghetsskapande, 

brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete som utförs i länet. Myndigheter, 

kommuner, organisationer och företag har tagit beslut om att tillsammans arbeta för att 

människor ska känna sig trygga i sin närmiljö.  

 

 

 

Syfte, mål och vision för Tryggare Uppsala län 
Syftet med Tryggare Uppsala län är att:  

 Vara en plattform för olika aktörer att mötas, utbyta erfarenheter, utveckla former för 

samverkan och samordning kring det trygghetsskapande arbetet i länet mellan 

huvudintressenter samt andra aktörer i lokalsamhället. 

 

 Samordna och utveckla insatser i länet och tillsammans med berörda aktörer arbeta 

med trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande insatser. 

 

Målet med Tryggare Uppsala län är att: 

 Länets invånare ska uppleva en ökad trygghet genom att Tryggare Uppsala län 

initierar och stödjer trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser samt verkar 

för att de som utsatts för brott får relevant stöd, hjälp och skydd. 

 

Visionen för Tryggare Uppsala län är att: 

 Människor och företag ska vilja etablera sig, stanna, utvecklas och trivas i Uppsala 

län. 

 

Tryggare Uppsala läns arbete sker årsvis genom ett antal aktiviteter och insatser, samt genom 

delmål i de befintliga samverkansgrupperna, se aktuell verksamhetsplan.   

 

 

 
 

 

  

                                                           
1 Nationella trygghetsundersökningen - NTU 2006-2014. Regionala resultat. Brå rapport 2015:5. 
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Ansvarsfördelning 
Huvudintressenterna har ett gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten inom 

Tryggare Uppsala län. Varje huvudintressent har ett aktivt ansvar för att arbetet inom ramen 

för Tryggare Uppsala län blir utfört. Varje huvudintressent har också ett ansvar att föra med 

sig information om Tryggare Uppsala läns arbete tillbaka till sin egen organisation.  

 

 

Ledning och styrning 
Styrgrupp 
Representant för huvudintressent ska ingå i Styrgruppen. Styrgruppen beslutar om vilka 

övergripande frågor Tryggare Uppsala län ska arbeta med. Deltagarna ska vara beslutföra i 

dessa frågor. Förutom representanter för de olika huvudintressenterna kommer styrgruppen att 

bestå av ansvariga för samverkansgrupperna, verksamhetens koordinator samt 

landshövdingen som är ordförande i styrgruppen.  

 

Styrgruppen ska:  

- årligen besluta om en verksamhetsplan och budget, 

- besluta i frågor av övergripande natur, 

- genom koordinatorn följa upp verksamheten i Tryggare Uppsala län i syfte att säkerställa 

att samverkan sker på bästa sätt, 

- ansvara för uppföljning av de övergripande mål som angivits för Tryggare Uppsala län i 

detta avtal. 

 

Samordningsfunktion 
Koordinatorn för Tryggare Uppsala län ska fungera som en sammanhållande kraft i länet och 

verka som en länk mellan styrgruppen och samverkansgrupperna. Utöver detta bör 

koordinatorn hålla ihop det trygghetsskapande arbetet och sprida information och kunskap om 

vikten av dessa frågor.  

 

Koordinatorns arbetsuppgifter omfattar bland annat att: 

- utveckla de gemensamma arbetsformerna i samverkan med aktuella samverkansgrupper, 

där representanter från olika deltagande aktörer ingår, 

- tillse att verksamhetsplaner upprättas för respektive samverkansgrupp, 

- sammankalla arbetsutskottet, 

- företräda Tryggare Uppsala län i olika nätverk,  

- rapportera till styrgruppen, 

- följa upp arbetet årligen. 

 

Kostnaderna för koordinatorn belastar ingen enskild huvudintressent mer än någon annan, 

utan kostnaderna täcks av den gemensamma budgeten för verksamheten. I egenskap av 

administrativ huvudman har Länsstyrelsen i Uppsala län arbetsgivaransvaret för den anställde. 

 

Arbetsutskott 

I arbetsutskottet sitter utsedda representanter från styrgruppen och samverkansgrupperna. 

Huvuduppgifterna för arbetsutskottet omfattar bland andra att bereda ärenden till styrgruppen 

och mellan styrgruppsmötena också handlägga ärenden, initiera och vidareutveckla 

samverkansgrupper utifrån behov samt agera bollplank till koordinatorn.  
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Samverkansgrupper 

I Tryggare Uppsala län finns ett antal samverkangrupper och vid behov tillsätts eller 

avvecklas dessa. Ansvarig utses i samband med att ny samverkangrupp tillsätts. Denna person 

ansvarar dels för att sammankalla till möten, dels ansvarar för att utse protokollförare. Varje 

samverkansgrupp ska ha en årlig verksamhetsplan med syfte, mål och uppföljning samt vilka 

aktörer och funktioner som ingår i gruppen.  

 

 

Finansiering 
Respektive huvudintressent förbinder sig att, under 2016, bidra med 30 000 kronor till 

verksamhetens budget alternativt tjänster som motsvarar 30 000 kronor. Reduktion av 

årsavgiften kan i vissa fall beviljas. Beslut tas av ordföranden efter förslag från AU.  

 

 

Information 
Respektive huvudintressent ska sträva efter att informera sin personal om verksamheten och 

även förmedla personalens synpunkter till styrgruppen. Detta för att skapa en helhetssyn och 

känsla av samhörighet i det trygghetsskapande arbetet.  

 

 

Hemsidan  
På www.tryggareuppsalalan.se förekommer alla huvudintressenter med logotyp och länkar till 

aktörernas egna hemsidor. Dessutom har huvudintressenterna möjlighet att placera en banner 

för Tryggare Uppsala län på sin egen hemsida för att visa att man medverkar till ökad 

trygghet i länet, vilket också bidrar till att stärka det egna varumärket.  

 

 

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering 
Samverkansgrupperna ska årligen göra en uppföljning av arbetet. Koordinatorn ansvarar för 

att en kontinuerlig uppföljning sker. Under höst/vinter 2015 sker en utvärdering av Tryggare 

Uppsala län, vilken genomförs av Ramböll. Slutrapport ska vara färdig i februari 2016. 

Resultatet kommer att presenteras på styrgruppsmötet den 11 mars samt i rapportform.  
 

  

http://www.tryggareuppsalalan.se/
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Parter 
Tryggare Uppsala län  Håbo kommun  

 

 

Avtalets omfattning 
Detta avtal reglerar de åtaganden som gäller för Håbo kommuns del i Tryggare Uppsala län. 

 

Åtagandena i detta avtal avser: 

 

- bidra med 30 000 kronor under 2016 till verksamhetens budget, alternativt tjänster 

motsvarande den summan, 

- verka i styrgruppen, 

- sprida information om verksamheten, 

- vid behov ingå i samverkansgrupper. 

 

 

Avtalsperiod 
Detta avtal gäller från 1 januari 2016 till 31 december 2016. 

Avtalet är upprättat i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Var vänlig skriv namnförtydligande samt funktion.  

 

 

 

 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

 

 

Peter Egardt    Carina Lund 

ordförande i Tryggare Uppsala län  Kommunstyrelsens ordförande 

    Håbo kommun  

 

 

 

 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2015-11-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 39 Dnr 2015/00282  

Avfallsföreskrifter, mindre ändring 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottets förslag: 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förtydli-

ganden och revideringar i avfallsföreskrifterna, att gälla from 1 januari 

2016.  

Sammanfattning  

Dokumentet behöver revideras eftersom Miljö- och tekniknämnden och 

Miljö- och teknikförvaltningen har övergått till Kommunstyrelsen och 

Kommunstyrelsens förvaltning samt att Tillståndsnämnden numera be-

nämns Bygg- och miljönämnden. 

Matavfallsinsamlingen är helt införd, inaktuell text och tabeller tas bort. 

Förtydligande av text i bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar, samt bi-

laga 2, Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall har lagts till.  

Beslutsunderlag 

- Utdrag ur avfallsföreskrifter – bilaga 1 

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen för beslut 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2015/00012 nr 62960 

Avfallsenheten 
Maria Åhrström, Miljö- och avfallssamordnare 
0171 528 48 
maria.ahrstrom@habo.se 

 

Avfallsföreskrifter, mindre ändring 

Förslag till beslut  

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 

förtydliganden och revideringar i avfallsföreskrifterna, att gälla from 1 

januari 2016.  

 

Sammanfattning 

Dokumentet behöver revideras eftersom Miljö- och tekniknämnden och 

Miljö- och teknikförvaltningen har övergått till Kommunstyrelsen och 

Kommunstyrelsens förvaltning samt att Tillståndsnämnden numera 

benämns Bygg- och miljönämnden. 

Matavfallsinsamlingen är helt införd, inaktuell text och tabeller tas bort. 

Förtydligande av text i bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar, samt 

bilaga 2, Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall har lagts till.  

 
Ärendet 
Föreliggande förslag har arbetats fram av avfallsenheten då Miljö- och 

tekniknämnden och Miljö- och teknikförvaltningen har övergått till 

Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens förvaltning samt att 

Tillståndsnämnden numera benämns Bygg- och miljönämnden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Avfallsenheten ser över föreskrifterna årligen. 

Beslutsunderlag 

– Utdrag ur avfallsföreskrifter – bilaga 1  

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, Avfallsenheten  



 

      

POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 

 

 

 

 Bilaga 1 1(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-27 KS 2015/00282 nr 63076 

Avfallsenheten 
 
Maria Åhrström, Miljö- och avfallssamordnare 
0171 528 48 
maria.ahrstrom@habo.se 

 

 

 

Exempel på de ändringar som gjorts gällande namnbyte på förvaltning och nämnd: 

Kommunens ansvar 

3 § Kommunstyrelsen (nedan kallad KS) ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra 

författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. I vissa fall är dessa frågor 

delegerade till Kommunstyrelsens förvaltning (nedan kallad KSF), som har verksamhetsansvaret för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av kommunen eller den eller 

de entreprenörer som kommunen tecknat avtal med. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken, inklusive dessa föreskrifter, utförs av Bygg- och miljönämnden.  
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Exempel på text och tabell som behöver tas bort med anledning av att införandet av 
matavfallsinsamlingen nu är slutförd: 

Tagit bort första stycket i §15:  Krav på utsortering av matavfall kommer att införas områdesvis i 

kommunen efter beslut i MTN. I områden som omfattas av krav på utsortering ska hushållsavfall 

sorteras i en matavfallsfraktion och en restavfallsfraktion. 

Ta bort hela tabellen :Restavfall i områden utan matavfallssortering 

 Ordinarie 

hämtning 

Hämtning 

sker minst 

Hämtning sker 

som mest 

Hämtningsperiod 

En- och 

tvåbostadshus 

Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka. 

En gång per 

månad för de 

som har 

anmält 

kompostering 

av matavfall. 

Varje vecka, 

men sådana 

abonnemang 

kan inte 

nytecknas. 

Året runt 

Fritidsboende Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka. 

En gång per 

månad för de 

som har 

anmält 

kompostering 

av matavfall. 

Varje vecka, 

men sådana 

abonnemang 

kan inte 

nytecknas. 

Under perioden 

mitten av april till 

mitten av oktober. 

Övrig tid efter 

särskild beställning. 

Flerbostadshus, 

restavfall i kärl  

Varje vecka Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka. 

Året runt 

Flerbostadshus, 

restavfall i 

container 

Varje vecka Varannan 

vecka 

Varje vecka Året runt 

Flerbostadshus, 

restavfall i 

krantömmande 

behållare 

Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Verksamheter Varje vecka En gång per 

månad 

Två gånger i 

veckan för kärl 

190 och 240 

liter. Tre gånger 

i veckan för kärl 

Året runt eller under 

del av året för 

säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse 
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370 eller 660  med MTF. 

Tillägg i Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar : 

 

Ej brännbart avfall Med ej brännbart avfall avser avfall som inte 

brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, 

porslin keramik sten och gips. 
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Tillägg/ändringar i Bilaga 2, Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall: 

Av föreskrifterna framgår att de avfallsslag som beskrivs i denna bilaga ska sorteras ut. Avfallet ska 

lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats.  

Restavfall (brännbart avfall) 

Med restavfall avses hushållsavfall som återstår sedan matavfall, ej, brännbart avfall, grovavfall, 

farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfall förpackas innan 

det läggs i kärlet för restavfall, inget löst avfall får förekomma. Restavfall hämtas enligt dessa 

föreskrifter.  

Matavfall 

Tagit bort: I områden där matavfallssortering har införts enligt § 15 ska matavfall sorteras ut från 

hushållsavfall i en separat fraktion. Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt avfall 

Matavfall ska sorteras ut enligt § 15. Matavfall ska förpackas i därför avsedd papperspåse innan 

det läggs i kärlet för matavfall. Matavfall ska sorteras enligt anvisningar från KS och ska hämtas av 

kommunen, om inte anmälan eller ansökan om undantag finns. 

Ej brännbart avfall 

Med ej brännbart avfall avses avfall som inte brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, 

porslin keramik sten och gips. Ej brännbart hushållsavfall ska hållas åtskilt från restavfall 

(brännbart) och ska lämnas som grovavfall på återvinningscentralen. 

Grovavfall från hushåll 

Med grovavfall avses avfall som är för stort eller skrymmande för att få plats i ett normalt kärl för 

hushåll. 

Grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall från mindre renoveringar från hushåll kan 

lämnas vid kommunens återvinningscentral. Grovavfallet ska sorteras och lämnas av avfallslämnaren 

i för avfallsslaget avsedd behållare. Grovavfall kan också hämtas efter särskild beställning eller 

genom abonnemang enligt nedan. 

Innehavare av en- och tvåbostadshus kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall i lösmängd. 

Grovavfall i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage.  

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på schemalagd hämtning av grovavfall i kärl, 

370 eller 660 liter, eller i container. Fastighetsinnehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av 

grovavfall i lösmängd eller via tillfällig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd ska 

avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Farligt avfall från hushåll 

Med farligt avfall avses allting som kan skada människors hälsa eller miljön. Farligt avfall ska 

lämnas till kommunens återvinningscentral och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. 
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Elavfall och batterier från hushåll 

Bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns på återvinningsstationer, i vissa butiker och vid 

kommunens återvinningscentral. Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 

försäljningsställen eller vid kommunens återvinningscentral. 

Elavfall kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Elavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning eller vid schemalagd hämtning enligt nedan.  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende har möjlighet att utan extra avgift få sitt elavfall hämtat vid 

fastighetsgräns två gånger per år. Insamlingen är schemalagd under fyra veckor och sker en gång på 

våren och en gång på hösten. Alla hushåll har en röd box där mindre elavfall och bärbara batterier ska 

läggas. Boxen kan ställas ut i samband med hämtning av elavfall eller tömmas på kommunens 

återvinningscentral. Extra hämtning av elavfall kan beställas mot avgift. 

Från flerbostadshus kan elavfall hämtas avgiftsfritt en gång per månad. För att hämtningen ska ske 

krävs att fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats enligt entreprenörens anvisningar. 

Fastighetsinnehavare kan även beställa extra hämtning av elavfall. Behållare för insamlingen kan 

fastighetsinnehavare skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens entreprenör. Elavfallet 

lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, glödlampor, bärbara batterier, 

vitvaror och övrigt elavfall. I flerbostadshus med iordningställd hämtningsplats utrustas varje 

lägenhet med en box för småelektronik och bärbara batterier. Boxen kan tömmas i fastighetens 

utrymme för elavfall eller på kommunens återvinningscentral. Fastighetsinnehavare utan 

iordningställd hämtningsplats kan beställa hämtning av elavfall.  

Trädgårdsavfall från hushåll 

Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av 

tomter hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som 

uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Trädgårdsavfall kan 

lämnas till kommunens återvinningscentral.  

Innehavare av en- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan mot avgift beställa hämtning av 

trädgårdsavfall i lösmängd. Trädgårdsavfall i lösmängd ska lämnas i buntar eller i papperssäck. 

Plastsäckar får inte förekomma. 

Latrin 

Hämtning av latrinbehållare från fritidsboende sker endast efter beställning, senast en vecka före 

hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden 15 april -15 oktober. 

Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

Latrin hämtas enligt §50-53 i dessa föreskrifter. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Barnsäkerheten ska beaktas. 

Slanganslutning ska vara av den typ som används i kommunen. Entreprenören kan lämna 

upplysningar om tekniska specifikationer. Väg där slang dras ska vara fri från hinder och ska 

uppfylla krav på god arbetsmiljö. 
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Schemalagd tömning av slamavskiljare sker med intervall som fastställs i samråd mellan 

entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är 

överens om schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av tillsynsmyndigheten. Entreprenören 

meddelar fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. 

Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Slutna tankar töms efter beställning till entreprenören. 

På fastigheter där det finns både slamavskiljare och sluten tank sker tömning av slamavskiljaren vid 

första beställningen av tömning av tank.  

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av filtermaterial 

i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats 

och slambrunn enligt 55 §.  

För hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för hämtning med kranfordon finnas. Avstånd 

mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om filterkassett/storsäck 

om 500 kg används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Fri höjd upp 

till 10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan behövs.  

Fett från fettavskiljare 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och 

fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om 

schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av VA-avdelningen. Entreprenören meddelar 

fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. Tömning 

kan också ske efter särskild beställning. 

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas i avloppet. Från verksamheter ska 

fett och olja som kan samlas upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning om så 

är möjligt. Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten plastflaska eller liknande och 

sorteras som restavfall. Maximalt en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.  

Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till KSF senast 6 veckor före installationen. 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt tidningar omfattas av 

producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer 

som finns utplacerade runt om i kommunen. Boende med tillgång till fastighetsnära insamling 

hänvisas till det insamlingssystemet. 

Läkemedelsrester och kanyler 

Läkemedelsrester och kasserade mediciner lämnas till apotek. Kanyler lämnas till apotek i en särskild 

behållare som apoteken tillhandahåller. 

Däck 

Däck med och utan fälg kan lämnas till kommunens återvinningscentral. 

Tagit bort: Däck utan fälg ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till kommunens 
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återvinningscentral. Däck med fälg lämnas till återförsäljare. För däck med fälg får avgift tas ut 

för demontering av däcken. 

Bilar 

Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotar för mottagning av uttjänta bilar där 

hela skrotbilar kan lämnas avgiftsfritt. Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotar, 

men då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga 

bilskrotar kräva ersättning. Mer information om hur skrotning går till kan fås av Transportstyrelsen 

eller BIL Sweden. 
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§ 1 Dnr 2015/00048  

Avfallsplan 2016-2025 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallsplan 

2016-2025 att gälla från 1 mars 2016.  

Sammanfattning  

Sveriges kommuner har enligt 15 kap, 11§ i Miljöbalken (SFS 1998:808) en 

skyldighet att ta fram renhållningsordning som består av en avfallsplan och 

avfallsföreskrifter. Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument som påverkar 

och påverkas av andra kommunala planer och program. Avfallsplanen ska 

enligt Miljöbalken ställas ut i 30 dagar för synpunkter från allmänheten in-

nan planen antas av Kommunfullmäktige.  

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället och påverkar både infra-

struktur, människors hälsa samt miljön. Håbo kommun vill skapa förutsätt-

ningar för en hållbar avfallshantering och arbeta i riktning mot visionen: År 

2025 har vi alla i Håbo kommun en god kännedom om avfallsminimering 

och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan och avfall betraktas som en 

resurs. 

För att avfallshanteringen ska fungera utan större negativ påverkan på mil-

jön och samhället har Håbo kommun tagit fram sex långsiktiga mål:  

1. Förebygga uppkomsten av avfall 

2. Öka återanvändningen  

3. Öka materialåtervinningen 

4. Minska mängden avfall till energiåtervinning  

5. Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala planerings-

processen 

6. Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god 

service 

Avfallsplanens mål bygger på EU: s avfallshierarki, Håbo kommuns Vision 

2030 och Miljöstrategin. Målen bidrar även till de nationella miljömålen. 

Avfallsplanen riktar sig till alla inom Håbo kommun: medborgare och verk-
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samheter som producerar avfall, politiker, tjänstemän samt intresseorgani-

sationer.  

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanen kommer att ske vart fjärde år. 

Delmålen följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen. Genomförande 

av avfallsplanen 2016-2025 bedöms medföra ökad utsortering av matavfall, 

förpackningar och returpapper samt ökad materialåtervinning av avfall på 

återvinningscentralen.  

Avfallsplan 2016-2025 ställdes ut under perioden 30/11-31/12 2015. Det har 

inkommit fem yttranden. I bilaga 1, daterad 2016-01-11, redovisas inkomna 

yttranden i datum ordning och efter varje yttrande kommer avfallsenhetens 

svar i löpande text.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av yttranden och svar, daterad 2016-01-11, bilaga 1 

Yttranden, bilaga 2 

Avfallsplan 2016-2025, bilaga  

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-12 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen för beslut 

Tekniska avdelningen 
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Avfallsplan 2016-2025 

Tekniska utskottets förslag  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallsplan 

2016-2025 att gälla från 1 mars 2016.   

 

Sammanfattning 

Sveriges kommuner har enligt 15 kap, 11§ i Miljöbalken (SFS 1998:808) en 

skyldighet att ta fram renhållningsordning som består av en avfallsplan och 

avfallsföreskrifter. Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument som påverkar 

och påverkas av andra kommunala planer och program. Avfallsplanen ska 

enligt Miljöbalken ställas ut i 30 dagar för synpunkter från allmänheten 

innan planen antas av Kommunfullmäktige.  

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället och påverkar både 

infrastruktur, människors hälsa samt miljön. Håbo kommun vill skapa 

förutsättningar för en hållbar avfallshantering och arbeta i riktning mot 

visionen: År 2025 har vi alla i Håbo kommun en god kännedom om 

avfallsminimering och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan och 

avfall betraktas som en resurs. 

För att avfallshanteringen ska fungera utan större negativ påverkan på 

miljön och samhället har Håbo kommun tagit fram sex långsiktiga mål:  

1. Förebygga uppkomsten av avfall 

2. Öka återanvändningen  

3. Öka materialåtervinningen 

4. Minska mängden avfall till energiåtervinning  

5. Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala 

planeringsprocessen 

6. Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god 

service 

 

Avfallsplanens mål bygger på EU: s avfallshierarki, Håbo kommuns Vision 

2030 och Miljöstrategin. Målen bidrar även till de nationella miljömålen. 

Avfallsplanen riktar sig till alla inom Håbo kommun: medborgare och 

verksamheter som producerar avfall, politiker, tjänstemän samt 

intresseorganisationer.  

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanen kommer att ske vart fjärde år. 

Delmålen följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen. Genomförande 

av avfallsplanen 2016-2025 bedöms medföra ökad utsortering av matavfall, 

förpackningar och returpapper samt ökad materialåtervinning av avfall på 

återvinningscentralen.  
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Avfallsplan 2016-2025 ställdes ut under perioden 30/11-31/12 2015. Det har 

inkommit fem yttranden. I bilaga 1, daterad 2016-01-11, redovisas inkomna 

yttranden i datum ordning och efter varje yttrande kommer avfallsenhetens 

svar i löpande text.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avfallsverksamheten för hushållsavfall är en taxefinansierad verksamhet. 

De mål och delmål som finns föreslagna i avfallsplanen kan komma att 

påverka avfallstaxan men avfallsenheten strävar i första hand att genomföra 

förändringar som ryms inom ramen för befintlig budget.   

Under planperioden kommer avfallsenheten att ta fram en 10 årsplan för 

avfallstaxan för att få en långsiktigt hållbart taxa där hänsyn tas till 

avfallplanens delmål, befolkningsökning, framtida investeringar och 

avfallsfonden.  

Uppföljning 

Uppföljning av avfallsplan 2016-2025 redovisas årligen till 

kommunstyrelsen och berörda nämnder. Målet är att år 2025 ha påverkat 

uppkomsten av avfall och bidra till reducerade avfallsmängder. 

Genomförandet av avfallsplanen 2016-2025 bedöms medföra ökad 

utsortering av matavfall, förpackningar och returpapper samt ökad 

materialåtervinning av avfall på återvinningscentralen.  

Beslutsunderlag 

– Redovisning av yttranden och svar, daterad 2016-01-11, bilaga 1 

– Yttranden, bilaga 2 

– Avfallsplan 2016-2025, bilaga 3 

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, avfallsenheten 

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 

Avfallsplan 

2016-2025 
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Sammanfattning 

Håbo kommun vill skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och arbeta i riktning 

mot visionen: År 2025 har vi alla i Håbo kommun en god kännedom om avfallsminimering 

och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan och avfall betraktas som en resurs.  
 

Utformningen av avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 

innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) 

 

Avfallsplanens mål bygger på EU:s avfallshierarki, Håbo kommuns Vision 2030 och 

Miljöstrategin. Håbo kommun ska prioritera avfallsarbetet efter EU:s avfallshierarki och 

sträva mot att röra sig uppåt i trappan för att bli en mer hållbar kommun. Ju högre upp i 

trappan som avfallshanteringen sker på, desto bättre är användningen av resurserna och 

belastningen på miljön minskar. För att klättra i avfallshierarkin och därmed ta steg uppåt i 

trappan så har Håbo kommun tagit fram sex långsiktiga mål. För respektive långsiktigt mål 

finns även ett eller flera delmål.   

 

Planens långsiktiga mål:  

Förebygga uppkomst av avfall 

Öka återanvändningen  

Öka materialåtervinningen  

Minska mängden avfall till energiåtervinning  

Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala planeringsprocessen 

Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service 

 

Uppföljning av avfallsplan 2016-2025 redovisas årligen till kommunstyrelsen och berörda 

nämnder. Målet är att år 2025 ha påverkat uppkomsten av avfall och bidra till reducerade 

avfallsmängder. Genomförandet av avfallsplanen 2016-2025 bedöms medföra ökad 

utsortering av matavfall, förpackningar och returpapper samt ökad materialåtervinning av 

avfall på återvinningscentralen.  

 

 

Styrgrupp:   Anna Darpe, Avfallschef  
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1 Inledning  

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället som påverkar infrastruktur, människors hälsa 

samt miljön. Håbo kommun är en tillväxtkommun och har i dag 20 000 invånare. I takt med 

att kommunens befolkningsmängd ökar ställer detta krav på att kommunen växer på ett 

hållbart sätt. Kommunens utmaning är att minska på mängden avfall som uppkommer i 

kommunen, integrera avfallshanteringen i samhällsplaneringen så att hanteringen är 

ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar. Denna avfallsplan visar vägen för kommunens 

framtida avfallshantering. Planen är ett kommunalt styrdokument som påverkar och påverkas 

av andra kommunala planer och program.  

 

Avfallsplanen riktar sig till alla inom Håbo kommun - medborgare och verksamheter som 

producerar avfall, politiker, tjänstemän och entreprenörer. Alla i kommunen är delaktiga och 

tar sitt ansvar för att se till att avfallshanteringen sker på rätt sätt.  

 

2 Syfte med avfallsplanen   

Genom avfallsplanen 2016-2025 vill Håbo kommun skapa förutsättningar för en hållbar 

avfallshantering och ett fortsatt arbete i riktning mot hållbar kommun. 

 

Syftet med avfallsplanen är att: 

 ge beslutfattare en överblick över avfallshanteringen och vägledning i de beslut som fattas 

 den ska fungera som ett styrdokument för att bidra till att de avfallsrelaterade nationella 

miljömålen uppnås  

 styra kommunens avfallshantering mot en mer hållbar avfallshantering 

 stötta och vägleda arbetet vid planering av nya områden, vid prövning av bygglov samt i 

tillsynsärenden 

 tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet  

 vägleda och underlätta medborgarnas avfallshantering samt uppmuntra medborgare att 

konsumera hållbart, återanvända och återvinna mer.  

 

3 Avfallsplanens innehåll  

Innehållet i en kommunal avfallsplan regleras av ”Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6)” och denna avfallsplan 

är framtagen efter Naturvårdsverkets förskrifter och råd.  

 

En kommunal avfallsplan ska bland annat innehålla:  

 mål, planerade åtgärder för hantering av avfall och uppföljning  

 nulägesbeskrivning av all avfall som uppkommer i kommunen och ge en samlad bild av 

avfallshanteringen  

 uppgifter om avfall som kommunen inte ansvarar för  

 uppgifter om samråd har genomförts för framtagandet av förslag till renhållningsordning 

och miljöbedömning  

 uppgifter om nedlagda deponier  

 uppgifter till länsstyrelsen  
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Avfallsplanen ska uppdateras vart fjärde år men en plan kan sträcka sig över en längre period. 

Håbo kommuns avfallsplan sträcker sig till 2025 så att delmålen kan uppnås under 

planperioden.  

 

4 Planens framtagande och samråd 

Alla Sveriges kommuner har enligt 15 kap, 11§ i Miljöbalken (SFS 1998:808) en skyldighet 

att ta fram renhållningsordning som består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Renhållningsordningen tillsammans med miljöbalken styr avfallshanteringen i Håbo och alla 

har en skyldighet att rätta sig efter dessa regler.  

 

Ändrad lagstiftning, ny nationell avfallsplan och nya nationella mål samt att avfallsplanen 

som fastställdes av kommunfullmäktige 2007-02-26, gällde till utgången av 2012 har lett till 

att Håbo kommuns avfallsplan har reviderats.  

 

Avfallsplanen har utarbetats med stöd av ”Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 

innehåll i kommunala avfallsplaner”, ”Sveriges nationella avfallsplan” samt med hjälp av 

Avfall Sveriges ”Handbok i kommunal avfallsplanering – vägledning för ett framgångsrikt 

arbete”. Avstämning har skett mot nationella miljömål.  

 

Berörda avdelningar och enheter i kommunen, medborgare, kommunala bolaget samt 

föreningar i kommunen har deltagit i framtagandet av avfallsplanen:  

 

Kommunalt verksamhetsperspektiv: Tekniska avdelningen  

 

Myndighetsperspektiv: Bygg- och miljöförvaltningen och Länsstyrelsen  

 

Entreprenörsperspektivet: Aktörer inom avfallshantering Ragn-Sells, Relita AB och FTI 

AB 

 

Fastighetsinnehavare/boendeperspektivet: Villaägarna, Håbo hus och Hyresgästföreningen  

 

Övriga: Naturskyddsföreningen, Omställningsgruppen, Röda korset, Brödet och Fiskarna 

Pensionärsföreningar och Human Bridge 

 

För att förankra avfallsplanen hos medborgarna har avfallsenheten hållit i ett möte januari 

2015 dit allmänheten bjöds in till diskussion om avfallsplanen, samtidigt genomfördes en 

enkätundersökning.  
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5 Avfallshantering i Håbo kommun idag  

Avfallshanteringen och miljöarbetet i Håbo kommun styrs av de nationella miljömålen, 16 

miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Två etappmål, ”ökad resurshushållning i 

livsmedelskedjan” och ”ökad resurshushållning i byggsektorn”, berör avfallsområdet. Håbo 

kommun arbetar med resurshushållning i livsmedelskedjan i och med utsortering av 

matavfall.  

 

Kommunen har ansvaret för omhändertagandet av hushållsavfall (restavfall, matavfall, farligt 

avfall, grovavfall, fettavfall, latrin, slam och insamling av småbatterier). Insamling och 

transport dessa avfallstyper i Håbo kommun sköts för närvarande av entreprenörerna Ragn-

Sells och Relita.  

 

Kommunen har inte ansvar för avfall som omfattas av producentansvaret men däremot för 

avfallsplanering, samråd med materialbolagen samt att informera medborgarna om insamling 

och återvinning av förpackningar och returpapper. 

 

I tabell 1, nedan redovisas de avfallsmängder som uppkommit i Håbo kommun 2014 och 

behandlingsformen för de olika avfallstyperna. I kommunen är det obligatorisk utsortering av 

matavfall och därför är mängden till biologisk behandling högre jämfört med det nationella snittet. 

Mängden avfall till energiåtervinning i kommunen är också högre än det nationella snittet vilket beror 

på att statistiken även innefattar verksamhetsavfall. Avfall till deponi är lägre jämfört med det 

nationella snittet eftersom Håbo kommun endast slänger isolering på deponi. Mängden avfall till 

materialåtervinning är lägre än det nationella snittet då stor del av det materialet går till 

energiåtervinning.   

 
Tabell 1. Sammansställning över procentuell fördelning med avseende på behandling från 2014.  

Typ av behandling Håbo kommun (%) Nationellt (%) 

Avfall till biologisk behandling 19 16,4 

Avfall till energiåtervinning (förbränning) 59,83 47,3 

Avfall till deponering 0,47 0,7 

Avfall till materialåtervinning  20,7 35,6 

 

Håbo kommun erbjuder en hög servicegrad jämfört med andra kommuner. Avfallstaxan är högre än 

nationella snittet med flera tjänster som ingår i taxan exempelvis hämtning av el-avfall vid 

tomtgränsen, varje veckas hämtning av matavfall sommartid och fria besök på återvinningscentralen. 

Ändringar av avfallstjänster, exempelvis byte av kärlstorlek eller trasiga kärl är kostnadsfritt. 

Skokloster har en mobil återvinningscentral.   
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6 Vision för Håbo kommuns avfallshantering  

Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, är vägledande för kommunens arbete med avfall och beskriver 

bland annat om hur vi ska sträva mot en hållbar kommun där alla är delaktiga och tar ansvar för natur 

och klimat samt är energieffektiva och fossilbränslefria.  
 

Avfallshanteringen i Håbo kommun ska verka för att bidra till miljöstrategins mål om fossilbränslefri 

samt giftfri- och resurseffektivkommun där naturmiljöer inte tar skada av avfallshanteringen.  

 
Avfallsvision 2025  

År 2025 bidrar Håbo kommun till avfallsminimering, avfallshanteringen sker utan negativ 

miljöpåverkan och avfall betraktas som en resurs.  
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7 Långsiktiga mål för avfallshanteringen 2016-2025  

Sveriges avfallshantering styrs främst av europeiska unionens (EU) avfallsdirektiv (2008/98/EG).  

I direktivet anges EU:s avfallshierarki för avfallshantering som Sveriges kommuner ska tillämpa i 

arbetet med avfallshanteringen. Avfallshierarkin beskrivs i form av en avfallstrappa (figur 1). Desto 

högre upp i trappan som avfallshanteringen sker, desto bättre är användning av resurserna och 

belastningen på miljön minskar.  

 
Långsiktiga mål för Håbo kommuns avfallshantering: 

1. Förebygga uppkomsten av avfall. 

2. Öka återanvändningen. 

3. Öka materialåtervinningen. 

4. Minska mängden avfall till energiåtervinning.  

 5. Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala planeringsprocessen. 

6. Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Avfallstrappa baserat på EU:s avfallshierarki. 

1 Förebyggande 

av avfall  

Återgärder ska 
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uppkomst av 

avfall  

2 Återanvändning 

och förberedelser 

för 

återanvändning  
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bytas innan de 

återvinns. 

 

3 Material-

återvinning 

Förpackningar, 

tidningar, och 

andra produkter 

återvinns till nya 

produkter.    

4 Annan 

återvinning 

Material som 
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återanvända eller 

återvinna blir till 

värme och el.  

 

5 Bortskaffande 
Avfall som inte kan 

behandlas på annat 

sätt deponeras.    
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Det översta steget på avfallstrappan och målet prioriteras i både den europeiska och i den svenska 

avfallslagstiftningen. Enligt Avfall Sverige som jobbar efter visionen ”det finns inget avfall” 

fortsätter avfallsmängderna att öka i vårt samhälle mycket beroende av vår konsumtion.  

 

Delmål 1 

Mängden insamlat avfall ska ha minskat med 162 kilo per person till år 2025.  
 
Nuläge 

Avfallsmängderna i Sverige ökar per person. Håbo kommuns ambition är att bryta den växande 

trenden. År 2014 slängdes 625 kilo per person (hushållsavfall och grovavfall från både hushåll och 

verksamheter) i Håbo. Det är högt över det nationella snittet på 466 kilo per person (enbart 

hushållsavfall).    

 
Måltal 2025 

463 kilo avfall per person.  

 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.   

 
Resursbehov  

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

 
Ansvar 

Avfallsenheten. 

 
Delmål 2  

Matsvinn i kommunen ska ha minskat med 20 kilo per person till år 2025.  
 
Nuläge  

Håbo kommun sorterar ut matavfall sedan år 2013, matavfallet går till biologisk behandling idag. 

Enligt Livsmedelsverket slänger hushållen i Sverige i genomsnitt 107 kilo matavfall per person och 

år. 81 kilo av detta är fast matavfall och 26 kilo flytande matavfall exempelvis kaffe, mjölk och sås 

som hälls ut i slasken.  

 
Måltal 2025 

61 kilo matavfall per person.   

Uppföljning 

Målet följs upp årligen och redovisas i årsbokslutet.     
 
Resursbehov  

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

 
Ansvar  

Avfallsenheten, kostenheten och barn- och utbildningsförvaltningen.  

7.1 Förebygga uppkomsten av avfall  

– Det man inte skaffar, behöver man inte slänga.   
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Återanvändning är andra trappsteget och näst bästa alternativet, att välja begagnat framför att köpa 

nytt, det bästa är att inte köpa en vara alls.  

 
Delmål  

Öka återanvändningen till år 2025 i kommunen jämfört med 2014. 
 
Nuläge  

I kommunen finns det en second hand butik, Röda Korset, och kommunens återvinningscentral där 

medborgaren kan lämna föremål. Återvinningscentralen är väl besökt och många lämnar ifrån sig 

hela och fina föremål som kan användas av någon annan. Återbruksworkshop, prylbytardagar och 

klädbytardagar är exempel på aktiviteter för att öka återanvändningen.  

 
Måltal  

Tre aktiviteter per år.  

 
Uppföljning 

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov  

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

 
Ansvar  

Avfallsenheten.  

 

 

 

 

7.2 Öka återanvändningen  

– Ett föremål kan byta ägare istället för att slängas. 
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Materialåtervinning innebär att sorterat material återvinns till nya produkter. Återvinning minskar 

uttaget av mängden jungfruligt material och därmed minskar den negativa påverkan på miljön.  

 
Delmål 1 

Insamling av textil för materialåtervinning ska öka. 

 
Nuläge 

Håbo kommun har under 2015 möjliggjort insamling av textil för återvinning. På de flesta 

återvinningsstationer och på återvinningscentralen finns det behållare för uttjänta textiler som går till 

återanvändning och återvinning. År 2015 samlades det in 42 ton.  

 
Måltal 2025 

73 ton/år samlas in år 2025.  

0, 5 kilo/invånare textil i det brännbara avfallet.  

 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov  

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

Entreprenören bekostar insamlingen.  

 
Ansvar 

Avfallsenheten.   
 
Delmål 2  

Utsortering av förpackningar till materialåtervinning ska öka med 10 kilo per person 

till år 2025. 

 
Nuläge  

Nationella snittet för insamling av material till materialåtervinning är 73,4 kilo per person. I Håbo 

kommun slänger varje person 72 kilo per person. Senaste plockanalysen från 2011 visade att 

soppåsen innehöll 20 procent förpackningar och tidningar som inte sorterades ut för 

materialåtervinning.  

 
Måltal 2025 

82 kilo per person.  

 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov  

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  
 
Ansvar  

Avfallsenheten och FTI AB. 

7.3 Öka materialåtervinningen  
– Det finns inget avfall, det finns bara resurser. 
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Delmål 3 

Materialåtervinning och annat materialutnyttjande av byggnads- och rivningsavfall ska 

vara 70 procent år 2025.  
 
Nuläge  

Håbo kommun internt arbetar inte med materialåtervinning eller annat materialutnyttjande av bygg- 

och rivningsavfall. I övriga verksamheter i kommunen förekommer återvinning och 

materialutnyttjande men det finns ofullständig statistik på det. 

 
Måltal 2025  

70 procent.  

 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov 

Nya rutiner hos fastighetsenheten, byggavdelningen och plan- och utvecklingsavdelningen som 

möjliggör dokumentation av mängder som uppkommer vid projekt. Personella kostnader kan komma 

att behövas.   

 
Ansvar  

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Energiåtervinning är det fjärde trappsteget och den primära behandlingsformen i Sverige. Material 

som inte går att återanvändas eller återvinna fler gånger går till förbränning för att utvinna energi 

till el- och fjärrvärmeproduktion. Enbart brännbart material ska gå till energiåtervinning.  

 
Delmål 1 

Minska på mängden brännbart avfall på återvinningscentralen med 110 kilo per person 

till år 2025.  
 
Nuläge  

På återvinningscentralen slängs det för närvarande cirka 284 kilo per person brännbart avfall (möbler, 

madrasser böcker, kläder, leksaker trä, ris, gren, m.m.).  

 
Måltal 2025 

174 kilo per person. 
 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov 

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

 
Ansvar 

Avfallsenheten.  

 

 
Delmål 2 

Minska mängden kärl- och säckavfall som går till förbränning med 45 kilo per person 

till år 2025. 
 
Nuläge 

Den totala mängden restavfall som slängdes per person år 2014 var cirka 229 kilo.  

 
Måltal 2025   

184 kilo per person.  

 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov 

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

 
Ansvar 

Avfallsenheten 

 

 7.4 Minska mängden avfall till energiåtervinning  

– Förbränning är inte alltid den bästa formen av återvinning.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elproduktion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rrv%C3%A4rme
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Avfall är en naturlig del av vårt samhälle och bör därför ingå som en naturlig del av den fysiska 

planeringen och säkras i detaljplaneringen i samarbete med berörda avdelningar och med hjälp av 

kommunens tekniska handbok.  

 
Delmål 1 

I alla bygglovsärenden ska fastighetsägare informeras om råd och anvisningar gällande 

transportvägar och avfallsutrymmen i kommunen.  
 
Nuläge  

Kommuns avfallsföreskrifter ska följas av alla fastighetsägare. Råd och anvisningar finns även i 

kommunens tekniska handbok.  

 
Måltal 2025 

100 procent.  

 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov 

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

 
Ansvar  

Byggavdelningen. 

 7.5 Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala planeringsprocessen 
– En god planering leder till en miljövänligare avfallshantering.  
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Delmål 2 

Avfallshanteringen ska beaktas i planeringskedet vid alla ny- och ombyggnationer.   
 
Nuläge  

Avfallsenheten samverkar och deltar i olika planeringsprojekt. Till förfogande finns det även en 

teknisk handbok som kan användas vid avfallsplanering vid ny- och ombyggnation.  

 
Måltal  

100 procent.  

 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov  

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

 
Ansvar  

Plan- och utvecklingsavdelningen och fastighetsenheten.  

 

 
Delmål 3 

Höja kunskapen om avfallsfrågor i kommunen. 
 
Nuläge  

Intern utbildning om avfallshantering och dess lagstiftning saknas i nuläget.  

 
Måltal  

Ett utbildningstillfälle per år.  

 
Uppföljning  

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov  

Delmålet bedöms inte kräva stora ekonomiska resurser.  

 
Ansvar  

Avfallsenheten.  
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I Håbo kommun är det viktigt att medborgarna är delaktiga och känner att de får en bra service. 

Avfallsverksamheten ska ge en god service och medborgarna ska vara nöjda med avfallshanteringen. 

Det ska vara lätt att göra rätt och budskap till medborgarna om avfallshanteringen ska vara tydlig och 

trovärdig. Medborgaren ska få hjälp och rätt information snabbare samt själva delta i olika kampanjer 

och ta ansvar för en hållbar kommun.  
 

Delmål  

Minst 90 procent av hushållen är nöjda med avfallshanteringen till år 2025.  

 
Nuläge 

Senaste kundundersökningen från hösten 2015 visar att 88 procent är nöjda med hur avfallshanteringen 

fungerar i Håbo kommun. 500 kommuninvånare mellan 18-74 år som valdes ut för att svara på frågor om 

avfallshantering och cirka hälften besvarade frågorna.  

 
Måltal 2025  

90 procent.  

 
Uppföljning 

Målet följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen.     

 
Resursbehov 

Delmålet kräver mer resurser eftersom enkäter utförs av ett externt företag.  

Ansvar  

Avfallsenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandhålla god service 
– Tillsammans strävar vi efter en hållbar kommun.   
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8 Kommunala styrmedel  

För att uppnå visionen, målen i avfallsplanen 2016-2025 samt bidra till att avfallshanteringen 

fungerar i Håbo kommun behöver det finnas flera styrmedel som kan visa vägen. De kommunala 

styrmedlen är avfallsföreskrifterna, avfallstaxan, information, tillsyn och upphandling. För alla som 

bor och verkar i Håbo kommun är det dessa kommunala styrmedel som ska följas.  

 

8.1 Avfallsföreskrifterna  

Kommunens avfallsföreskrifter är ett bindande dokument som används som styrmedel för att reglera 

avfallshanteringen i kommunen.  I avfallsföreskrifterna redovisas i detalj hur avfallet ska sorteras, 

vilka fraktioner som hämtas vid fastigheten och vilka som måste föras till speciella 

avlämningsplatser.  

 

8.2 Avfallstaxan  

Avfallstaxan finansierar avfallshanteringen i kommunen och följer självkostnadsprincipen. Taxan är 

ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att påverka fastighetsägares och verksamhetsutövares val av 

tjänster. Avfallstaxan justeras vid behov och varje år efter index.  

 

8.3 Information  

Information om avfall ska vara tillgänglig, begriplig och förtroendegivande. Håboborna ska känna att 

avfallshanteringen är effektiv, servicenivån är god och att de kan bidra till att minimera avfallets 

miljöpåverkan tillsammans med kommunen. Jämförelser, nyckeltal och aktuella driftstörningar ska 

finnas tillgängliga i kommunens informationskanaler. Avfallsenheten medverkar i nationella 

informationskampanjer som kan understödja mål för avfallshanteringen. Information ska även 

förmedlas i form av studiebesök, seminarium och föredrag. Kommunikationsplaner ska upprättas i 

samband med verksamhetsplanering och uppdateras regelbundet. 

 

8.4 Tillsyn  

Tillsyn utövas av tillsynsmyndigheten som ser till att avfallshanteringen i verksamheter går rätt till. 

Tillsynen är ett viktigt verktyg för att påverka hanteringen av avfall som inte omfattas av kommunalt 

renhållningsansvar.  
 

8.5 Upphandlingar  

Upphandlingar innefattar miljökrav som styr kommunen i en mer miljövänlig riktning. Insamling och 

behandling utförs på entreprenad. I samband nya upphandlingar eller omförhandling av avtal finns 

det möjlighet att genomföra större förändringar och att ställa krav som gynnar en hållbar utveckling.  

 

9 Uppföljning av avfallsplanen 

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanen kommer att ske vart fjärde år. Delmålen följs upp 

årligen och redovisas i årsredovisningen. Revidering och uppdatering av avfallsplanens mål beslutas 

av kommunfullmäktige. Revidering av beskrivande texter och statistik som inte påverkar de angivna 

målen och delmål utförs av tjänsteman på delegation av Kommunstyrelsen.  
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Ordlista 

 

Avfall  Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Det 

finns en förteckning över avfallskategorier i avfallsförordningen. 

 

Avfallsföreskrifter Regler i detalj för avfallshanteringen i kommunen. Med avfalls-föreskrifter styrs 

avfallshanteringen i den riktning som förväntas i avfallsplanen. I de lokala 

föreskrifterna anges bland annat de regler som gäller och vem som har ansvar för 

att avfallshanteringen ska ske på ett miljömässigt sätt. 

 

Biogas  Den gas som bildas vid nedbrytning av matavfall i syrefri miljö. Biogas är 

koldioxidneutralt fordonsgas vilket betyder att det är koldioxid som släpps ut vid 

användning är det som funnit i matavfallet.  

 

Biomull  En produkt som kvarstår efter rötning av matavfall. Det används som 

gödningsmedel inom skogsbruk och på åkermark och ersätter konstgödsel.   

 

Brännbart avfall  Avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningsprocessen startat.  

 

Deponi  Samling av avfall som inte går att använda på något sätt läggs på hög och täcks 

med jord. Detta sker under kontrollerade former.  

 

EU-direktiv  Ett direktiv är en unionsakt som kan antas som lagstiftningsakt. Det är 

 bindande med avseende på de mål man vill uppnå tillsammans men 

 medlemsländerna kan själva bestämma form och tillvägagångssätt.   

 

Farligt avfall   Farligt avfall har egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte 

skada levande organismer eller miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll 

är t.ex. färgrester, spillolja, lösningsmedel, fotokemikalier, lim, elavfall, med 

mera. Farligt avfall finns uppräknat i avfallsförordningen (SFS 2011:927).  

 

Grovavfall Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så tungt eller 

skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i kärl för restavfall. 

 

Hushållsavfall Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet. Exempel på avfall från hushåll: sopor, köksavfall, latrin, slam från 

slambrunnar och slamtankar, grovsopor, läkemedelsrester och farligt avfall. 

Avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll är t.ex. 

städsopor, avfall från personal-matsalar, storkök och livsmedelsbutiker, 

toalettavfall m.m. 

 

Insamling  Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. 

 

Kompostering  Nedbrytning av biologiskt avfall. Oftast sker detta i en tät behållare. Matavfall 

återvinns till kompostjord.   
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Källsortering  Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer, t.ex. i 

hushållet eller på arbetsplatsen. Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i 

soprum i bostadsområdet, på en ÅVC eller ÅVS eller någon annan 

avlämningsplats. 

 

Matavfall Avfall som innehåller biologiskt avfall och kan brytas ner med hjälp av bakterier. 

 

Producent  Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en 

förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet ger upphov till avfall 

som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

 

Producentansvar Skyldighet för en producent att se till att det avfall som producenten ger upphov 

till samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas. Med 

bortskaffande avses bland annat deponering av avfall i eller på marken. 

 

Rötning  Syrefri behandlingsmetod av matavfall för produktion av biogas där bakterier 

bryter ned matavfallet och biogas bildas som en biprodukt.  

 

Verksamhets- Den som driver yrkemässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är 

utövare  ansvarig för avfallshantering i sin verksamhet. Den har ansvaret för att ta reda på 

vad som gäller och vilka krav som ställs på verksamheten. 

 

Återvinning  Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, energiutvinning, 

kompostering och annan biologisk behandling. 

 

Återvinnings-          En mottagningsplats för hushållens grovavfall. Platsen är försedd med 

Central, ÅVC  containrar/behållare för sortering i olika materialslag.   

 

Återvinnings-          En avlämningsplats för hushållens returpapper och förpackningar av glas, 

Station, ÅVS plast, metall och kartong. Återvinningsstationerna är även utrustade med 

mottagningsbehållare för småbatterier.  
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1 Nulägesbeskrivning för avfallshanteringen i Håbo kommun 

 

Nulägesbeskrivningen redogör för det avfall som kommunen ansvar för, avfall som omfattas av 

producentansvar och annat avfall.  

 

1.1 Ansvarsfördelning  

Kommunen, producenter, verksamheter och medborgarna har olika ansvar för det avfall som 

uppkommer i samhället.  

 

1.1.1 Kommunens ansvar  

Håbo kommun ansvarar för insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Det gäller 

även avfall från exempelvis restauranger, butiker och kontor som är jämförligt med 

hushållsavfall. Kommunen ska även informera invånarna om hur de ska sortera förpackningar 

och tidningar och miljönyttan med återvinning.  

 

1.1.2 Producentansvar  

Producentansvaret innebär att producenterna ska se till att varor med producentansvar så som 

förpackningar, returpapper, el-avfall, batterier, däck och bilar samlas in, transporteras bort, 

återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  

 

1.1.3 Verksamheternas ansvar  

Verksamhetsutövare, till exempel industrier och restauranger, ansvarar själva för 

verksamhetsavfall som inte omfattas av kommunens eller producenternas ansvar. De har ansvar 

för att avfallet transporteras av en godkänd transportör och omhändertas på ett miljömässigt 

riktigt sätt. Verksamhetsutövare ska på begäran rapportera in mängder och typ av avfall till 

kommunen.  

 

1.1.4 Medborgarnas ansvar  

Medborgarnas ansvar är att följa Miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen, det 

vill säga avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.  

 

1.2 Regional samverkan 

Håbo kommun och Upplands-Bro kommun samverkar idag med upphandling av insamling 

transport, omlastning och förbränning av hushållsavfall samt slam från enskilda avlopp.  

 

Håbo kommun är med i nätverket Stockholmsregionens avfallsråd (STAR), för kommunala 

bolag och förvaltningar. Nätverket träffas några gånger per år för att disktutera strategiska 

avfallsfrågor, utbyta kunskaper, fatta beslut kring samarbeten, utredningar, med mera.  

 

Håbo kommun är medlem i Biogas Öst som är en regional plattform för samverkan mellan 

olika aktörer i region öst tillsammans med bland annat Uppsala och Stockholm. Syftet är bland 

annat att främja utvecklingsprojekt som leder till en hållbar tillväxt, påverka och förbättra 

förutsättningarna för biogasens utveckling.  
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Avfallsenheten är med i ett nätverk för matavfallsinsamling tillsammans med Solna Stad, 

Nacka kommun, Ekerö kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun, Danderyd kommun, 

Stockholm Vatten och Biogas Öst. Nätverket utbyter bland annat erfarenheter och diskuterar 

pågående projekt utifrån kommunikationsperspektivet.  

 
Avfallsenheten samverkar även med Sigtuna kommun, Knivsta kommun och Upplands-Bro 

kommun gällande utvecklingsfrågor på återvinningscentralerna.   
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2 Avfallshantering i Håbo kommun  

 

2.1 Kommunfakta   

Håbo kommun tillhör Uppsala län. 

Tätorten Bålsta ligger cirka fem mil från 

Stockholm, Uppsala och Västerås samt tre 

mil från Arlanda och Enköping. Håbo 

kommun omfattar 143 km
2
 mark. Av 

denna yta utgör 29 procent 

jordbruksmark, 51 procent skogsmark och 

20 procent bebyggda områden.  

 

Befolkning och bebyggelse  

Kommunen har cirka 20 000 invånare 

varav cirka 15 500 bor i tätorten. 

Närheten till storstadsregionerna gör 

Bålsta till en attraktiv inflyttningsort. 

Antalet invånare väntas öka till 25 000 år 

2030. Medelåldern är låg och det föds fler 

barn i Håbo än i de flesta andra 

kommuner i Sverige. 

 

Det finns flest småhus i kommunen och 

det största kommunala bostadsbolaget är 

Håbo Hus.  
 

Tabell 1 redogör för antal invånare i 

dagsläget och antal hushåll i olika 

kategorier.  
 

 

 

 

 

Tabell 1. Befolkningsstatistik 2010- 2014   

(källa: Håbo i siffror, 2012, SCB).  

 

 

  2010 2012 2014 

Invånare   19 629 19 883 20000 
Antal hushåll i 
flerbostadshus 

 2 171 2 171 2171 

Antal hushåll i 
småhus  

 5 574 5 623 6179 

Fritidsbostad för 1-2 
familjer 

 X X 449 

Figur 1. Karta över Håbo kommun.  

Källa Håbo kommun. 
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3 Avfall som kommunen ansvarar för   

I detta avsnitt redovisas uppgifter om avfall som kommunen ansvarar för, mängder, vilka 

insamlingssystem som används, vilka avfallstyper som uppkommer i kommunen, samt hur 

avfallet återvinns och bortskaffas.  

 

3.1 Avfallsmängder 

I tabell 2 nedan presenteras avfallsmängder som uppkommit samt hur avfallet återvinns eller 

bortskaffas för de avfallsslag som kommunen ansvarar för. Mängden hushållsavfall till 

energiutvinning (restavfall till förbränning), grovavfall till deponi samt mängden farligt avfall 

har minskat. Hushållsavfall till biologisk behandling (matavfall till rötning) ökar varje år vilket 

är förväntat eftersom insamlingen påbörjades 2013. Mängden hushållsavfall till 

materialåtervinning, grovavfall biologisk återvinning och grovavfall till materialåtervinning 

samt el-avfall ökar också. 

 
Tabell 2. Avfallsmängder som gått till olika typer av behandling (återvinning, energiutvinning och deponering) i 

Håbo kommun redovisat i ton.   

* Avfall till materialåtervinning – är förpackningsmaterial som Förpackning- och tidningsinsamling ansvarar för.   

 

3.2 Hushållsavfall  

Insamling, transport omlastning och behandling av hushållsavfall inklusive, grovavfall, el-

avfall, latrin, trädgårdsavfall samt matavfall utförs för närvarande av entreprenören Ragn-Sells.  

 

Hushållen har separata kärl för matavfall och för restavfall. Kärlen är märkta med streckkod 

som registrerar varje tömning. Avfallet hämtas med automatiserade fordon och i kommunen 

körs två baklastande bilar, en sidlastande bil och en kranbil som tömmer underjordsbehållarna. 

Villahushållens avfall hämtas varannan vecka året runt med undantag för matavfallet som 

hämtas en gång i veckan under sommaren. Hushåll som sorterar matavfall har även möjliget att 

få restavfallet hämtat en gång i månaden. Verksamheter, flerbostadshus och fritidshus har 

varierande hämtningsintervall anpassat efter mängd avfall samt säsong.  

 

Vid hemkompostering finns det möjlighet att få restavfallet hämtat en gång i månaden. 

 

Typ av avfall 2012 2013  2014 

Hushållsavfall i kärl till energiutvinning  4561  4467 3791 
Hushållsavfall i kärl till biologiskåtervinning 0 56 695 
Hushållsavfall till materialåtervinning*  1279  1217 1400 
Grovavfall till energiutvinning (trä, tryckimpregnerat 
trä, ris, gren och brännbart)  

3334 3505 3526 

Grovavfall till biologiskåtervinning (löv, gräs, jord och 
fallfrukt) 

693 640 648 

Grovavfall till materialåtervinning (metall, gips, däck, 
sten, grus och betong, planglas, fett, wellpapp) 

1319 1401 1609 

Grovavfall till deponi (isolering) 222 109 57 
El-avfall 322 414 419 
Farligt avfall 83 95 85 

Totalt 11 813 11 904 12 230 
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Figur 2. Flödesbild över matavfallsbehandling. Källa: Biogas Öst 

Kommunen erbjuder fyra olika grundabonnemang; villahushåll, hushåll i flerbostadshus, 

verksamheter och fritidshus. Därefter kan kunder välja kärlstorlek och hämtningsfrekvens.  

 

Avfallskärlen för villahushåll finns i storlekarna 140-, 190-, 240- och 370 liter. Flerbostadshus 

och verksamheter har möjlighet att ha 660 liters kärl. Flerbostadhusen kan välja att installera 

underjordsbehållare för hushållsavfallet. Den vanligaste kärlstorleken i kommunen är 190 liter. 

 

3.3 Kompost  

I kommunen finns det cirka 318 hushåll som hemkomposterar. Hemkompostering ska anmälas 

till bygg- och miljönämnden. Kompostbehållaren ska vara isolerad och skadedjurssäker för att 

bli godkänd. För kompostering av trädgårdsavfall krävs det inga speciella tillstånd under 

förutsättning att komposteringen kan ske utan risk för människors hälsa och miljö.  

   

3.4 Matavfall  

Obligatorisk utsortering av matavfall för både hushåll och verksamheter infördes 2013-05-01. 

Alla i kommunen är anslutna sedan utgången av 2014 med undantag från de fastigheter som 

sökt dispens från utsortering av matavfall eller har hemkompostering av matavfall.  

 

Matavfallet transporteras till avfallsanläggningen i Upplands-Bro för omlastning och 

förbehandling. Förbehandling består av nermalning av matavfallet tillsammans med 

papperspåsen. Därefter transporteras matavfallet till SYVABs reningsverk Himmerfjärdsverket 

för biogas och biomullsproduktion.  

 

Hälften av den biogas som 

produceras på verket uppgraderas 

till fordonsgas. Fordongasen säljs 

till tankställen i stor 

Stockholmsområdet där bussar och 

bilar kan tanka med biogas. 

Biomullet används som 

jordförbättringsmedel inom 

jordbruk och skogsmark men även 

vid markbyggnationer. Biomullet 

certifieras enligt ReVAQ. Figur 2 

redogör för flödet från matavfall 

till biogas produktion. 

 

 

 

 



 

 Avfallsplan 2016-2025   

 2016-01-11  

   

    

   
 

9 

 

 

 

3.5 Återvinningscentralen i Västerskog  

Håbo kommun har en bemannad återvinningscentral i egen regi. Återvinningscentralen ligger i 

Västerskogs industriområde och öppnade 4 februari 2008. Idag besöks återvinningscentralen av 

många Håbobor, 92 627 besök har registrerats under 2014. För tillträde till återvinnings-

centralen krävs passerkort. 

 

På återvinningscentralen kan hushållen kostnadsfritt lämna sitt grovavfall i olika fraktioner. 

Även avfall med producentansvar kan lämnas här, läs mer i avsnitt 4. Verksamheter kan lämna 

sitt grovavfall på återvinningscentralen mot en avgift.  

 

Grovavfall är det avfall som uppkommer i hushåll vid normalt boende men som är olämpligt, 

tungt eller skrymmande för att lägga i restavfallskärlet exempelvis cyklar, möbler och 

trädgårdsavfall. Medborgarna transporterar själva sitt grovavfall till återvinningscentralen i 

Västerskog och sorterar själva avfallet i olika fraktioner. Grovavfallet transporteras till 

avfallsanläggning Högbytorp (Upplands-Bro kommun) för eftersortering och behandling efter 

materialslag.   

 

Annat avfall så som, stubbar, eternit, cementbunden asbest och stora mängder bygg- och 

rivningsavfall lämnas på Högbytops avfallsanläggning. Explosiva varor, tryckbehållare lämnas 

till återförsäljare och läkemedel till Apotek.  

 

Det finns även en miljöbod där farligt avfall och el-avfall kan lämnas för säker mellanlagring, 

övriga fraktioner mellanlagras i containrar.  

 

För att främja återanvändning och minska på mängden avfall som uppkommer finns en så 

kallad ”Bytesbod” på återvinningscentralen. Här kan hushållen lämna in hela, rena och 

fungerande saker och byta mot något annat som är inlämnat.  

 

Mobil återvinningscentral 

De boende i Skokloster har långt till återvinningscentralen i Västerskog och för att underlätta 

hanteringen av grovavfall finns den mobila återvinningscentralen på plats sex gånger per år.  

 

Avfallsmängder på återvinningscentralen  

Tabell 5 längst bak redovisar insamlade mängder av de olika avfallstyperna som lämnats till 

återvinningscentralen av medborgarna under åren 2012-2014.  

 
3.6 Brännbart  

Grovavfall som inte kan gå till materialåtervinning exempelvis möbler, böcker och skidor går 

till förbränning för energiåtervinning. Under 2014 samlades det in 1020 ton (51 kilo per 

person).  

 

3.7 Fallfrukt   

Fallfrukt lämnas på återvinningscentralen i en separat container. Under 2014 samlades det in 15 

ton (0, 75 kilo per person). Fallfrukten går till produktion av biogas och biomull.  
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3.8 Farligt avfall  

 

Hushåll 

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen i 

Västerskog. Uppmärkt farligt avfall tas också 

emot av den mobila återvinningscentralen i 

Skokloster. Överblivet läkemedel som går till 

förbränning lämnas in till Apoteket.   

 

Verksamheter  
Farligt avfall från verksamheter tas inte emot. 

Verksamheter och företag hänvisas att kontakta 

egen entreprenör för hämtning av farligt avfall.  

Företag och verksamheter kan lämna övrigt 

elavfall inom producentansvaret (elavfall av hushållstyp som lampor, 

lysrör, batterier) i rimliga mängder och kostnadsfritt på återvinningscentralen. Mycket stora 

mängder av el-avfall hämtas direkt eller körs direkt till behandlingsanläggning eller lämna till 

återförsäljare.  

 

Farligt avfall är exempelvis färger, lösningsmedel, nagellack, oljor, slam från oljeavskiljare, 

kvicksilverhaltigt material (lysrör, batterier), bly- och nickelkadmiumbatterier. Även riskavfall 

(rakblad, kanyler, m.m.) och läkemedel räknas till det farliga avfallet. 

 

Det farliga avfallet som samlas in sorteras av utbildad personal på återvinningscentralen och 

transporteras sedan vidare till Ragn-Sells anläggning på Högbytorp. Där behandlas de efter sina 

egenskaper genom återvinning, förbränning, neutralisering eller deponering. Under 2014 

samlades det in 85 ton (4, 25 kilo per person). 

 

Vårdcentralen och tandvården lämnar deras farliga avfall till Landstingets entreprenör.  

 

3.9 Fettavskiljare   

Slam från fettavskiljare från restauranger och storkök räknas som hushållsavfall och är därför 

en del av det kommunala ansvaret. I Håbo kommun finns det 36 verksamheter som installerat 

och anmält fettavskiljare. Dessa töms vanligtvis fyra gånger per år. Tömning ska ske vid behov, 

dock minst två gånger per år. Fettavskiljarna töms av Relita och körs till SYVABs reningsverk.  

240 ton fettavskiljarslam samlades in under 2014. Fettavfallet rötas och blir till biogas och 

biomull.  

 

3.10 Frityr- och matolja   

Matfett lämnas på återvinningscentralen. Under 2014 samlades det in 400 liter. Matfett och olja 

hämtas gratis av Svensk Fettåtervinning. Vid Tefac anläggning i Karlshamn används fettet som 

insatsråvara vid framställandet av fettsyror och glycerol.  

 

Verksamheter har inte möjlighet att lämna matfett eller olja utan måste ha egna avtal med 

entreprenör som hämtar matoljor eller fett.   

 

Källa: Håbo kommun 
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3.11 Gips  

Gips samt gips med viss ytbehandling slängs i en separat container på återvinningscentralen. 

Under 2014 samlades det in 150 ton (7, 5 kilo per person). Ragn-Sells hämtar gipset som går till 

återvinning. Pappret som tillsatsmaterial går till kompostering.  

 
 
3.13 Isolering  

Isolering så som glasull och stenull är det enda avfallet från Håbo kommun som går till 

deponering. Under 2014 samlades det in 67 ton (3, 35 kilo per person).  

 

3.14 Latrinavfall  

Avfall från torrklosett och urinoar utan anslutning till avloppsledning samlas upp i täta 

latrinkärl. Latrinavfallet hämtas av för närvarande kommunens entreprenör Ragn-Sells. 

Hämtning av latrinavfall är schemalagd under perioden 15/4 -15/10. Inför varje 

hämtningstillfälle, ska en förbeställning ske hos kommunen senast en vecka före 

hämtningsveckan. Cirka 0, 14 ton latrin hämtades under 2014 och avfallet går till 

energiåtervinning.  

 
3.15 Latrinhämtning från fritidsbåtar   

En ny lag om omhändertagandet av toalettavfall från fritidsbåtar (2012:13) trädde i kraft 1 april 

2015.  Det råder förbud mot att tömma båtarnas septiktankar i hav, sjöar och inre vattendrag. 

Det innebär att tömningsanläggningar måste anordnas i hamnar. I kommunen finns det tre 

båtklubbar. För närvarande finns det ingen hämtning av latrin i Håbo kommun. Lagen gäller 

inte k-märkta båtar. 

 

3.16 Löv, gräs och jord  

Trädgårdsavfall som löv, gräs och jord läggs i en separat container på återvinningscentralen. 

Under 2014 samlades det in 649 ton (32, 45 kilo per person). Avfallet går till kompostering som 

senare används som plantering- och anläggningsjord.  

 

3.17 Metall  

Metallavfall och grovavfall som till stor del består av metall slängs i metallcontainern på 

återvinningscentralen. Under 2014 samlades det in 546 ton (27, 3 kilo per person). Metall kan 

återvinnas hur många gånger som helst.  

 

3.18 Planglas  

Planglas lämnas på återvinningscentralen. Under 2014 samlades det in 11 ton (0, 55 kilo per 

person). Exempel på planglas är laminerat och härdat glas från fordon och byggnads-

konstruktioner, spegelglas, färgat planglas (grönt, rökfärgat, brons, rosa, blått) och armerat glas. 

Glaset återvinns till nya produkter av glasmaterial eller isoleringsmaterial.  

 

3.19 Ris och grenar  

Trädgårdsavfall så som grenar och ris lämnas på återvinningscentralen. Under 2014 samlades 

det in 731 ton (36, 55 kilo per person). Avfallet går till energiåtervinning.  
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3.20 Slam från enskilda avlopp  

Slam från slutna tankar och slamavskiljare i enskilda anläggningar med ansluten toalett ska 

hämtas minst en gång per år. Hämtning sker enligt schema och budning. Slam från BDT-vatten 

(vatten från bad, disk och tvätt) ska hämtas minst vart tredje år. Cirka 400 hushåll har 

slamhämtning och det uppkommer cirka 3000 kubikmeter slam per år som avleds från Håbo 

kommun. 

 

Hämtning av slam får endast utföras av den av kommunens anlitade entreprenör, förnärvarande 

Relita Industriservice AB. Entreprenören transporterar slammet till Nygårds pumpstation i 

Upplands-Bro kommun. Där blandas slammet upp med avloppsvattnet från Upplands-Bro och 

via ledningar avleds slammet till Käppala reningsverk, Lidingö. Slammet går till produktion av 

biogas, värme samt jordförbättringsmedel.  

 

3.21 Sten, grus och betong  

I avfallstypen ingår även porslin, kakel, WC, handfat med mera. Under 2014 samlades det in 

702 ton (35, 1 kilo per person). Dessa avfallstyper går till återanvändning som fyllnadsmassor.  

 

3.22 Tryckimpregnerat trä  

Tryckimpregnerat trä är behandlat med bekämpningsmedel för att motverka röta som 

uppkommer när virke används i fuktiga miljöer. Detta måste slängas separat från vanligt 

träavfall på återvinningscentralen. Under 2014 samlades det in 280 ton (14 kilo per person). 

Tryckimpregnerat trä går till flisning och vidare till energiåtervinning.    

 
3.23 Trä 

Rent träavfall går till flisning och vidare till energiåtervinning. Under 2014 samlades det in 

1495 ton (74, 75 kilo per person).  

 

3.24 Wellpapp   

Wellpapp lämnas på återvinningscentralen. Under 2014 samlades det in 166 ton (8, 3 kilo per 

person). Wellpapp är pappersmaterial som går att återvinna cirka 7 gånger.  

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bek%C3%A4mpningsmedel
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ta
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4 Avfall som omfattas av producentansvar  

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om avfallet på 

ett miljövänligt sätt. Kommunens roll och ansvarsområde är att informera hushållen om hur och 

var de kan lämna dessa avfallstyper.  

 

I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för avfall där återförsäljare av produkter som 

omfattas av producentansvar är skyldiga att ta emot din gamla produkt när du köper en ny 

exempelvis kyl, frys, TV, video, däck, batterier eller lysrör. Det finns även frivilliga åtaganden, 

som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.  

 

Syftet med producentansvar är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är 

mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen. 

Producentansvaret är reglerat i 15: e kapitlet i miljöbalken samt i förordningar som lyder under 

balken.  

 

Fem materialbolag Plastkretsen, Pressretur, RK Returkartong, Svenska MetallKretsen och 

Svensk GlasÅtervinning äger företaget Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI) som sköter 

insamlingen av dessa material. I tabellen nedan presenteras avfallstyp med respektive ansvarig 

materialbolag.  
 

Tabell 3. Tabell över avfallstyp med producentansvar och ansvarigt materialbolag för avfallstypen.  

Avfall med producentansvar  Ansvarigt materialbolag 

Däck, däck med fälg Svensk Däckåtervinning AB 
Bilar  BIL Sweden  
Batterier El-kretsen och BlyBatteriRetur 
El-avfall (inklusive vitvaror, kyl/frys, glödlampor)  
och viss belysningsarmatur) 

El-kretsen  

Läkemedel  Samtliga Apotek  
Glasförpackningar  FTI  
Metallförpackningar  FTI 
Plastförpackningar  FTI 
Tidningar (returpapper och trycksaker)  FTI 
Pappersförpackningar  FTI  
Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

4.1 Batterier 

Batterier kan lämnas på återvinningscentralen, återvinningsstationer till el-avfallsinsamlingen 

och i batteriholkar som El-kretsen ansvarar för. År 2014 samlades det in 4,5 ton (0, 23 kilo per 

person) batterier i Håbo.  

 

Metaller och plast i batterier tas till vara och återanvänds för nya batterier. Blybatterierna 

återvinns på Rönnskärsverken i Skellefteå och säljs vidare till producenter av nya blybatterier.  

 

Bilbatterier tas emot på återvinningscentralen och går till återvinning.  



 

 Avfallsplan 2016-2025   

 2016-01-11  

   

    

   
 

14 

 

 

 

4.2 Bilar  

Kommunens Gatu- och parkenhet tar hand om övergivna bilar i kommunen på gatu- och 

allmänplatsmark. På tomt- eller enskild mark ansvarar fasighetsägaren för övergivna fordon. 

Kommunen kan vara behjälplig i ärendet med fordonsflytt som bekostas av markägaren. På 

återvinningscentralen kan endast få bilar förvaras åt gången. Kommunens Gatu- och parkenhet 

har genom särskild lagstiftning rätt att flytta fordon. Detta är dock ogörligt på sådan mark som 

ägs av annan än kommunen med anledning av lagstiftningens utformning (Lag (1982:129) om 

flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF)). 

Utifrån lagstiftningen kan Gatu- och parkenheten däremot hjälpa en fastighetsägare att flytta på 

bilar som står på dennes mark – ”kommunen bör bistå markägaren med uppgifter eller hjälp så 

att hanteringen blir smidig”. Gatu- och parkenheten kan alltså, på en fastighetsägares begäran, 

flytta bilarna, men eftersom ”kostnaden får inte påföras kommunen” så kan markägaren få 

kostnader om inte fordonsägaren betalar. Tillsynsmyndigheten i Håbo kommun arbetar utifrån 

miljöbalken och dess nedskräpningsparagraf (15 kapitlet 30 paragraf) – ”ingen får skräpa ned 

utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”. Utifrån den paragrafen ska 

kravet ställas mot ägaren av bilen. Oavsett lagstiftning har fordonsägaren det yttersta ansvaret 

för att flytta sin bil och betala för det. Antalet bilar som får mellanlagras på 

Återvinningscentralen i Västerskog regleras i verksamhetens tillstånd. 

 

Övergivna bilar  

Ägaren till den övergivna bilen är straffrättsligt ansvarig för bilen. Skrotbilar innehåller miljö- 

och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan 

spridas i naturen om dessa inte tas omhändertas. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor 

och ämnen är ett miljöbrott och även ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Under 

2014 fanns 26 fordon med flyttnings ärenden, där ägaren flyttade fordonet efter uppmaning. 

 

Skrotbilar 

För bortforsling av skrotbilar för skrotning ska kommunen kontaktas. Skrotbilar som är 

registrerade och påställda kan lämnas gratis till BilRetur. Bilägaren ska kunna, utan kostnad, 

lämna sin bil till producentens mottagningssystem. Under 2014 omhändertogs 14 stycken 

skrotade fordon av Gatu- och parkenheten. Statistik på skrotade bilar som lämnats in direkt till 

bilskrotare saknas.  

 

4.3 Däck   

Däck både med och utan fälg tas emot på återvinningscentralen. Under 2014 samlades 15, 25 

ton (0, 76 kilo per person) däck in på återvinningscentralen och togs omhand av Svensk 

Däckåtervinning AB.  

 

De senaste åren är insamlings- och återvinningsgraden praktiskt taget 100 procent. Däcken mals 

ner och återvinns till produkter som golvmattor och golvplattor för ladugårdar, 

idrottsanläggningar, allmänna miljöer beläggning löparbanor, konstgräsfotbollsplaner, 

inblandning i asfalt i vägbeläggningar med mera.  

 

4.4 El-avfall  

El-avfall så som TV-apparater, dammsugare, leksaker, verktyg, med mera lämnas till 

återvinningscentralen. Enligt El-kretsen slängs det nationellt cirka 15 kilo per person. I Håbo 

kommun slängdes det 419 ton (21 kilo per person) år 2014.  
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Små elavfall som är mindre än 25 centimeter, exempelvis mobiler, batteridrivna leksaker, 

köksmaskiner som elvispar och vattenkokare kan lämnas in till butiker. Villahushåll och 

fritidshus kan även lämna el-avfall för fastighetsnära insamling två gånger per år. 

Fastighetsnära insamling av el-avfall gäller inte för verksamheter, däremot kan de lämna el-

avfall med producentansvar gratis på återvinningscentralen. Även den mobila 

återvinningscentralen i Skokloster tar emot el-avfall sex gånger per år. 

 

Hushåll har tillgång en ”röd låda” som ska användas för att underlätta insamlingen och 

inlämningen av mindre el-avfall. I lådan läggs till exempel glödlampor, lågenergilampor, 

småbatterier, sladdar, verktyg, spel, eldrivna leksaker för insamling. Röda lådan kan ställas 

fram vid fastighetsnära insamlingen eller tas till återvinningscentralen där el-avfallet slängs.   

Komponenter som innehåller farliga ämnen tas om hand och material sorteras ut till 

återvinning.  

 

4.5 Förpackningar och returpapper  

Producenterna har tillsammans med Förpackning- och tidnings- insamlingen (FTI AB) ansvar 

för insamling av förpackningsavfall och returpapper. FTI AB ansvar för hämtning och 

återvinning av dessa material. Hushållen är skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar 

för återvinning.  

 

I Håbo kommun finns 13 återvinningsstationer (se figur 3). På återvinningsstationerna finns 

behållare glasförpackning, metallförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och 

behållare för returpapper samt batterier. Förpackningar vars material inte går att skilja åt 

sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet. Annat avfall som inte är en förpackning 

ska slängas på återvinningscentralen i Västerskog. Det är FTI som sköter även har hand om 

återvinningsstationerna (ÅVS: erna). 
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Figur 3. Karta över återvinns centralen och återvinningsstationerna i Håbo kommun. Källa: Håbo Kommun.  

 

 

1. Återvinningscentral - Västerskog 

2. Viby, Kalmarleden vid Vibyskola 

3. Närbutiken Smultronstället - Kraftleden 

4. Arosvägen/Sjövägen 

5. Simhallens parkering 

6. Bergleden - Skörby 

7. Gamla järnvägsstationen 

8. Korsningen Åsleden - Fagerdal 

9. Shell macken 

10. Norr Mälbäcken Söderskogen 

11. Poolområdet Slottskogsleden  

12. Krägga (Vid infarten brofästet) 

13. Övergran mitt emot Övergrans kyrka
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För att öka insamlingen och materialåtervinningen förpackningsavfall och returpapper 

skärptes målen 2014 av regeringen. Tabell 4 redogör för dagens materialåtervinningsmål och 

de nya till år 2020 som Håbo kommun kommer att behöva förhålla sig till.  
 

Tabell 4. Nuvarande materialåtervinningsmål och nya mål.  

Materialtyp  Dagens mål Nya mål (2020) 

Metall 70 % 85 % 

Papper, kartong, wellpapp 65 % 85 % 
Glas 70 % 90 % 
Plast 30 % 50 % 

Tidningspapper  75 % 90 % 

 

4.5.1 Glasförpackningar  

Cirka 20 kilo glasförpackningar per person sorterades ut under 2014 i Håbo kommun. 

Insamlingsmängden ligger nästan på samma nivå som det nationella snittet och redovias i 

diagram 1.  År 2014 ökade de insamlade mängderna jämfört med de tidigare åren. Ökningen 

beror på införandet av matavfallsinsamlingen som har bidragit till att Håboborna har blivit 

bättre på att sortera även ut glasförpackningar.  

 

Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén påverkas. Det är viktigt att 

färgat glas och ofärgat glas hålls separat så att återvinningen inte förstörs. Glasavfallet 

sorteras, rensas och krossas och går till produktion av nytt glas men även till isolering och 

fyllnadsmaterial för vägar och bygg. Svensk Glas Återvinning i Hammar, enda anläggningen i 

Sverige, tar emot glasavfall för återvinning. 93 procent glasförpackningar återvanns 2014 

vilket innebär att 6 av 10 glasflaskor i livsmedelsbutik är av återvunnet glas.  

 
      Diagram 1. Insamlade mängder av glasförpackningar från 2010-2014  i Håbo kommun samt den 

      nationella statistiken för 2014.  
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4.5.2 Metallförpackningar 

Cirka 1, 5 kilo metallförpackningar per person sorterades ut under 2014 i Håbo kommun, 

inkluderat insamling från restauranger och storhushåll. Insamlingsmängden ligger nästan på 

samma nivå som det nationella snittet och redovias i diagram 2.  År 2014 ökade de insamlade 

mängderna jämfört med de tidigare åren. Ökningen beror på införandet av 

matavfallsinsamlingen som har bidragit till att Håboborna har blivit bättre på att även sortera 

ut metallförpackningar.  

 

Stål- och aluminiumförpackningar kan återvinnas oändligt många gånger som helst utan att 

kvalitén påverkas. Sorteringsanläggningarna Trania i Tranås och Skrotfrag tar emot 

metalförpackningar. De tar även emot bilar, tunga fordon till vitvaror, elektronik, metallskrot 

från bland annat skrotbilar, gamla stekpannor och kylskåp. Dessa föremål rivs, mals och 

krossas till småbitar för att bli till nya produkter. Skrotfrag har ett 20-tal filialer runt om i 

Sverige. Stena Aluminium i Älmhult återvinner aluminium till ny råvara. 72, 5 procent av de 

metallförpackningar som sattes ut på marken 2014 återvanns.  

 
Diagram 2. Insamlade mängder av metallförpackningar från 2010-2014 i Håbo kommun samt den 

nationella statistiken för 2014.  

 

 

4.5.3 Pappersförpackningar  

Cirka 14 kilo pappersförpackningar per person sorterades ut under 2014 i kommunen. 

Insamlingsmängden ligger över det nationella snittet och redovias i diagram 3.  Trenden är att 

mängderna ökar för varje år. Ökningen kan bero på införandet av matavfallsinsamlingen som 

har bidragit till att Håboborna har blivit bättre på att även sortera ut pappersförpackningar.  

 

Pappersfibrer är starka och tål att återvinnas sex till sju gånger innan den är utsliten därefter 

går pappersförpackningar till energiutvinning. Använda mjölkpaket och sockerpåsar kan alltså 

återvinnas till, till exempel nya cornflakes- och vällingpaket. Var tredje pappersförpackning i 

livsmedelsbutikerna är tillverkad av återvunna förpackningar.  

 

Fiskeby Board AB i Norrköping är Sveriges enda företag som tar emot 

pappersförpackningarna och återvinner det till ny råvara som köps av tryckerier och 

http://www.trania.se/
http://www.skrotfrag.se/sv
http://stenametall.com/
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förpackningstillverkare. 77, 9 procent av de papperförpackningar som producerades 2014 har 

återvunnits.  
 

Diagram 3. Insamlade mängder av pappersförpackningar från 2010-2014 i Håbo kommun  

samt den nationella statistiken för 2014.   

 

 

4.5.4 Plastförpackningar 

Cirka 4,4 kilo plastförpackningar per person sorterades ut under 2014 i Håbo kommun. 

Insamlingsmängden ligger nästan på samma nivå som det nationella snittet och redovias i 

diagram 4.  Trenden är att mängderna ökar för varje år. Ökningen kan bero på införandet av 

matavfallsinsamlingen som har bidragit till att Håboborna har blivit bättre på att även sortera 

ut plastförpackningar.   

 

Samma mängd och material av plast kan återvinnas cirka 7 gånger innan plastmaterialet blir 

för skört att återvinna. Plaståtervinning ger nya produkter som rör, förpackningar, 

plastmöbler, sopsäckar och bärkassar. Plastförpackningar transporteras till 

sorteringsanläggningen Swerec AB i Värnamo, enda anläggningen som återvinner plast i 

Sverige. På sorteringsanläggning sorteras de mjuka plastförpackningarna från de hårda 

plastförpackningarna. Därefter sorteras plasten efter plastsort (olika plaster har olika kemiska 

sammansättningar) och ibland sorteras plasten även efter färg. 38, 4 procent av de 

plastförpackningar som producerades 2014 har återvunnits. 
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Diagram 4. Insamlade mängder av plastförpackningar från 2010-2014 i Håbo kommun samt den 

nationella statistiken för 2014. 

 

 

4.5.5 Tidningar och trycksaker  

Cirka 30 kilo tidningar och trycksaker per person sorterades ut under 2014 i Håbo kommun. 

Insamlingsmängden ligger över det nationella snittet och redovias i diagram 5.  År 2014 

ökade de insamlade mängderna återigen. Ökningen kan bero på införandet av 

matavfallsinsamlingen som har bidragit till att Håboborna har blivit bättre på att sortera ut 

tidningar och trycksaker. 

 

Tidningar och trycksaker kan återvinnas upp till sju gånger innan det är utslitet och går till 

energiåtervinning. Tidningarna som samlas in transporteras till en sorteringsanläggning där 

oönskat material avlägsnas som spiraler, häftklammat och trycksvärta tas bort. Därefter 

transporteras tidningarna till ett av de tre pappersbruken (Hylte bruk, Edet bruk och 

Katrinefors bruk) som tar emot svenskt tidningsreturpapper. Där blir returpappret till nytt 

tryckpapper, hushålls- och toalettpapper och pappersnäsdukar.  
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Diagram 5. Insamlade mängder av tidningar från 2010-2014 i Håbo kommun och den 

 nationella statistiken för 2014. 

 
 

4.6 Kyl och frys 

Kylskåp, frysar och AC-anläggningar lämnas på återvinningscentralen. År 2014 lämnades det 

in cirka 76 ton kyl och frys (3, 77 kilo per person). Äldre kylskåp och frysar innehåller 

köldmedia och isolering med freoner. Freoner bidrar till växthuseffekten och är ozon 

nedbrytande. När freonerna är omhändertagna separeras metaller och plaster för att återvinnas 

som råvara i nya produkter.  

 
4.7 Lantbruksplast  

Svensk Ensilageplast Retur (SvepRetur) är en ideell branschförening för tillverkare, 

importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. SvepRetur har 

tagit på sig ett frivilligt producentansvar för att samla in lantbruksplast från lantbrukare, 

odlare och hästägare med flera. De arbetar genom sitt materialbolag för en miljöanpassad och 

smidig återvinningslösning.  

 

Lantbrukare i Håbo kommun som har behov av att bli av med plast kan ta kontakt med 

ReAgro för få plasten hämtat på lokalt organiserad plats. All plast som tas emot för 

återvinning ska vara så ren och torr som möjligt och får inte innehålla främmande föremål 

som till exempel järn, jord, sten, grus, kadaver eller gammalt ensilage. 

 

År 2013 lämnade svenska bönder cirka 19 600 ton plast för återvinning. Den insamlade 

plasten kunde till cirka 90 procent avsättas som råvara till nya plastprodukter.   

 

4.8 Ljuskällor  

Lysrör, lågenergilampor, glödlampor, cykel- och ficklampor samt lampor till juldekoration 

lämnas på återvinningscentralen. År 2014 samlades det in 4,1ton ljuskällor (2, 2 kilo per 

person).  

 

Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver som är ett av de allra farligaste 

miljögifterna så hantera trasiga ljuskällor försiktigt. Kvicksilver kan återanvändas vid 
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nytillverkning av lysrör och lågenergilampor. Andra material som glas och metaller återvinns 

till andra föremål. Alla ljuskällor som samlas in av El-Kretsen och avfallet transporteras till 

Sweden Recycling i Hovmantorp.  

 

4.9 Läkemedel  

Producentansvar (förordningen 2009:1031) för läkemedel trädde i kraft 15 december 2009 

och detta innebär att alla apotek måste ta emot läkemedel. Överblivna mediciner lämnas 

kostnadsfritt till apoteket, förpackade i speciella påsar som tillhandahålls av apoteken.  

 

Apoteket i Håbo kommun har också en skyldighet att dela ut behållare avsedda för kasserade 

sprutor och kanyler. Dessa behållare ska lämnas tillbaka till apoteket.  

 

Termometrar innehållande kvicksilver, överblivna cytostatika och cytotoxiska läkemedel 

(cancermedicin) samt dialysvätska räknas till farligt avfall och lämnas därför, väl förpackade, 

på återvinningscentralen i Västerskog. Läkemedelsavfallet går till destruktion via förbränning.  

 
4.10 Textil och kläder 

Enligt Naturvårdsverket inhandlas det cirka 15 kilo textilier per person och år i Sverige. Varje 

år kastas cirka åtta kilo av dessa i restavfallet och endast tre kilo lämnas till återanvändning. 

Resterande fyra kilo tros ackumuleras i hemmen.  

I Håbo samlar Human Bridge in textil och kläder och 2015 samlades det in 4, 2 ton (0, 2 kilo 

per person) textil och kläder för återanvändning och återvinning.  

Konsumenter kan även lämna gammal textil och kläder till klädhandeln. KappAhl, Indiska, 

MQ, Lindex, Gina Tricot, Hemtex med flera tar emot förbrukade textil och kläder.  

 

 4.11 Vitvaror  

Vitvaror så som spisar, tvättmaskiner, köksfläktar, diskmaskiner, torkskåp, manglar och 

varmvattenberedare lämnas på återvinningscentralen. År 2014 lämnades det in cirka 111 ton 

(5, 53 kilo per person) vitvaror. Vitvaror kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen 

exempelvis PCB (polyklorerade bifenyler) och demonteras för att ta bort farliga ämnen, 

metaller återvinns.  
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5 Övrigt avfall  

I detta avsnitt redovisas avfall kommunen inte ansvarar för och som inte omfattas av 

Producentansvar exempelvis processavfall, spill, kasserade produkter, farligt avfall, 

riskavfall från sjukhus samt avfall från skogs- och jordbruk, varmvattenförsörjning, 

byggverksamhet och avloppsrening med mera. Verksamheter måste själva se till att 

uppkommet avfallet tas hand om på ett miljömässigt korrekt sätt.  

 

5.1 Avfall från fjärrvärmeproduktion  

E.ON Mälarkraft Värme AB bedriver fjärrvärmeproduktion på fastigheten Bista 4:27. 

Fjärrvärme baseras på resurser som annars skulle ha gått till spillo, till exempel spillvärme 

från intilliggande gipsindustri och restprodukter från skogs- och sågverksindustrin. Det finns 

en flis-, pellets- och en oljepanna. Oljepannan eldas med bioolja.   

 

På anläggningen har det under 2014 uppkommit 70 (85) ton botten- och flygaska. Bottenaska och 

flygaska från fastbränslepannorna samlas i container inomhus. Askan har använts till 

jordförbättrings-medel hos Ragnsells i Högbytorp. Även 1,1 ton sotvatten (bio) och 5,6 ton slam 

(bio) har transporterats till Ragnsells för återvinning. Containern för brännbart avfall har inte 

tömts under året. En post med 130208 (FA) spilloljor har tagits om hand av Ragnsells. Övrigt 

avfall transporteras till bolagets anläggning Säbyverket i Järfälla för sortering och återvinning. 

Bolaget har tillstånd för transport av eget avfall.  
 

5.2 Bygg- och rivningsavfall   

Med bygg- och rivningsavfall avses avfall från nyproduktion, det vill säga husbyggnads- och 

anläggningsverksamhet, avfall från rivning och ROT-verksamhet samt jord- och 

muddermassor. Stora mängder från hushållen hänvisas till Högbytorps avfallsanläggning, 

Upplands-Bro kommun.  

 

Vid kommunens byggnads- och anläggningsarbeten ansvarar kommunens upphandlade 

entreprenör för bortforsling av bygg- och rivningsavfall.  

 

5.3 Gamla avfallsuppslag och förorenad mark  

För närvarande finns det inga aktiva deponier på kommunal mark. Se bilaga Uppgifter om 

nedlagda deponier i Håbo kommun för detaljerad information. Inventering av förorenade 

områden pågår kontinuerligt av olika myndigheter. 162 förorenade områden har identifierats, 

varav 48 av dessa områden är riskklassade. Viss kompletterande inventering inom branscher 

som plantskolor, bekämpningsmedelslager och betning av säd behöver göras. 

 

5.4 Jord och schaktmassor 

Jord- och schaktmassor som uppkommer i kommunen vid olika arbeten bortforslas oftast av 

respektive entreprenör. 

 

5.6 Park- och trädgårdsavfall 

Med park- och trädgårdsavfall avses sådant avfall som uppkommer vid normal skötsel av 

kommunens parker och andra grönområden i anslutning till skolor och institutioner med flera. 

Materialet som kommer från röjningsarbete av träd och buskar skickas till energiåtervinning.  



 

 Avfallsplan 2016-2025   

 2016-01-11  

   

    

   
 

24 

 

 

 

 

5.9 Slaktavfall  

Mindre mängd slaktavfall slängs i restavfallkärlet. Vid större mängder hänvisas avfallet till 

Högbytorps avfallsanläggning i Upplands-Bro. Slaktavfall från vilt till exempel älg kan ligga 

kvar på fallplatsen i skogen. Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och 

samma ställe i stora volymer.  

 

Djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel 

till exempel kött, mjölk och ägg får inte grävas ner. De ska transporteras bort av Svensk 

Lantbrukstjänst AB. Döda hästar kan grävas ner eller hämtas av Svensk Lantbrukstjänst AB. 

Om hästen grävs ner krävs det tillstånd från länsstyrelsen. 

 

Döda sällskapsdjur får grävas ner utan särskilt tillstånd. Döda sällskapsdjur räknas som 

hushållsavfall och kan därför också välpaketerade lämnas i sopkärlet. 

 

5.7 Slam från behandling av kommunalt avloppsvatten 

Det finns två kommunala avloppsreningsverk i Håbo kommun, ett i Bålsta och ett i 

Skokloster. Bålsta avloppsreningsverk är kommunens största avloppsreningsverk till vilket 

cirka 17 000 personer är anslutna men har kapacitet för att emot avloppsvatten från 30 000 

personekvivalenter (innefattar även industrier). Verket i Skokloster renar avloppsvatten från 

cirka 1 800 personer ifrån områdena Skokloster, Slottsskogen, Söderskogen, Idealbyn och 

Lugnet. Skokloster avloppsreningsverk är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från 2 

900 personekvivalenter. 

 

Vid rening av avloppsvatten uppstår slam. Den mängd slam som under 2014 producerades i 

Bålsta avloppsreningsverk uppgick till 1580 ton, vilket motsvarar 373 ton torrsubstans. Under 

2014 levererades 77 ton torrsubstans från Skokloster avloppsreningsverk till Bålsta 

avloppsreningsverk för vidare behandling. 

 

Förnärvarande hämtar Relita AB det behandlade slammet från avloppsreningsverket i Bålsta 

som sedan används till sluttäckning av deponi. 

 

5.8 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter  

 

Combimix AB har produktion av torra cementbaserade produkter. I deras verksamhet 

uppkommer årligen cirka 177 ton avfall, ett ton papper, 14,20 ton brännbart, 106 ton 

minVAerala massor, 43,48 ton blandat avfall och 12, 76 ton som går till deponi.   

 

Gyproc AB tillverkar varor av gips. Råvarorna består av mer än 50 procent återvinnings - och 

restmaterial i form av insamlat återvinningsgips, industrigips och återvinningskartong.  

Avfallsgips som uppkommer vid produktionen mals ned det mesta återförs till 

produktionssteget. Under 2015 (januari -juni) rapporterade de följande avfallsmängder: 

träavfall obehandlat 38 ton, PTP 46 ton, blandat avfall 12 ton, farligt avfall 26 ton och 

skrot 45 ton. Från fartyg i hamn samlade Ragn-Sells in matavfall 391 liter, metall 41 kilo, 

wellpapp 297 kilo, brännbart 237 kilo, oljefilter 10 kilo och torkmaterial 211 kilo.  
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Skanska Sverige AB har i Bålsta betong verksamhet i området Draget. Avfallet som uppstår 

vid verksamheten består av restbetongklumpar och sediment från rengöring av blandare och 

bilar. Betong gjuts upp och går till återanvändning. Rester som inte går att gjuta transporteras 

till Högbytorp. Det produceras mellan 10- 25000 kubikmeter betong per år.  
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Tabeller  
 
Tabell 5. Mängder insamlat avfall på återvinningscentralen redovisat i ton. 

*Avfalltypen samlades inte in under 2012-2013 eftersom insamlingen infördes under 2014 därav mängden noll.  

 
Tabell 6. Sammanställning av kommunens för närvarande anlitade entreprenörer.  

Avfallstyp Aktör 

Hushållssopor Ragn-Sells 

Containers Ragn-Sells 

Farligt avfall  Ragn-Sells  

Glasförpackningar  FTI: s underentreprenör Sita  

Pappersförpackningar FTI: s underentreprenör Returpappercentralen 
(komprimatorer) 

Plastförpackningar FTI: s underentreprenör Returpappercentralen 
(komprimatorer) 

Tidningar FTI: s underentreprenör Returpappercentralen 

Metallförpackningar FTI: s underentreprenör Returpappercentralen 

Bildäck Ragn-Sells, Svensk däckåtervinning  

Vitvaror El-kretsens underentreprenör Gamla Uppsala Åkeri och 
lantbruk  

Kyl och frys El-kretsens underentreprenör M4 
EL-burar El-kretsens underentreprenör Skebokvarns Åkeri   

 

Typ av avfall  2012 2013 2014 

Ris och grenar 673 724 731 
Löv, gräs och jord 693 621 649 
Fallfrukt  0* 19 15 
Planglas  0* 0* 11 
Metall 485 511 564 
Wellpapp  144 158 166 
Brännbart 1214 1 175 1020 
Tryckimpregnerat trä 204 223 280 
Gips 145 155 150 
Träavfall, obehandlat 1 243 1 383 1495 
Isolering  222 109 67 
Vegetabilisk olja  0* 0* 400 liter 
Sten, grus och betong 523 553 702 
Farligt avfall 83 95 85 
Däck 22 24 15 
El-avfall 322 414 419 

Totalt 5973 6164 6369 
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1 Inledning  

 

Aktiviteterna i föregående avfallsplan är genomförda. Av de totalt sju målen med 15 

aktiviteter som finns i föregående handlingsplan har 11 genomförts, två mål har delvis 

uppnåtts och en aktivitet är under utredning. 

 

 

 

 

 

 

Målet i planen har nåtts. 

 

Målet i planen är delvis uppfyllt.  

Målet i planen är inte uppfyllt.   

Målet i planen är ännu inte uppfyllt.  

Målet är inte mätbart.  
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2 Långsiktiga mål 2007-2012 

 

Fem långsiktiga mål antogs i förgående avfallsplan. Tabellen nedan sammanfattar 

avfallplanens mål och måluppfyllelse.  

 
Tabell 1. Sammanställning över de långsiktiga målen och nuvarande status. 

Lånsiktiga mål    Nuvarande 

status 

Kommentar  

Mål 1 

Farligt avfall ska vara utsorterat från 

övrigt avfall. 

 Informerat allmänheten om sortering 

av förpackningar och farligt avfall.  

Delat ut ”röda lådan” till villahushåll. 

Användningen är inte 100 procentig 

fortsatt arbete med information 

behövs.   

Mål 2 

Materialåteranvändning och 

materialåtervinning ska öka. 

 Infört bytesboden, infört utsortering i 

kommunens verksamheter, informerat 

om återvinning, infört insamling av 

planglas, gips, matfett samt sten, grus 

och betong samt textil.   

Mål 3 

Energiinnehållet i brännbart 

hushållsavfall ska utnyttjas. 

 Energin går till fjärrvärme och el.  

Mål 4 

Mängden deponerat avfall från 

kommunen ska minimeras. 

 All typ av material sorteras ut förutom 

isolering.  

Mål 5 

Informationen till kommuninvånarna 

ska öka.  

 Regelbunden annonsering i BUBB. 

Deltagit i miljöveckan samt Håbo 

Festdag. Införskaffat TV-skärm till 

ÅVC.  
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3 Inriktningsmål 2007-2012 

Sju inriktningsmål antogs i förgående avfallsplan. Tabellen nedan sammanfattar avfallplanens 

inriktningsmål och måluppfyllelse.  

 
Tabell 2. Sammanställning över de sju inriktningsmålen och dess status vid utgången av avfallsplanen.  

Inriktningsmål   Nuvarande 

status 

Kommentar 

Mål 1 

Hushållens källsortering av 

förpackningar ska överstiga 

kretsloppspropositionens mål och 

stimuleras genom utökad information 

och effektivare insamlingssystem.  

 Försök med fastighetsnära insamling 

infördes och pågick i cirka 10 år. 

Försöket avslutades i och med 

införandet av matavfallsinsamlingen.  

En sorteringsguide togs fram.  

Mål 2 

Kommunala verksamheter ska 

källsortera.  

 Införandet pågår.  

Mål 3 

En ny kommunalägd ÅVC ska 

anläggas.   

ÅVC Västerskog invigdes 4 februari 

2008.  

Mål 4 

Hälften av bygg- och rivningsavfallet 

ska källsorteras max10 procent tillåts 

deponeras, vid ny- och ombyggnad av 

kommunens fastigheter.  

 

Entreprenörerna som omfattas av 

RAM-avtalen använder ÅVC 

Västerskog för sortering av sitt bygg- 

och rivningsavfall. Enbart isolering 

går till deponi.   

 

Mål 5 

Utredning av hantering av organiskt 

avfall ska påbörjas.  

Politiskt uppdrag 2012 att handla upp 

insamling av matavfall. Insamlingen 

påbörjades under våren 2013. 

Mål 6  

En plan för åtgärdsprogrammet i 

avfallsplanen ska upprättas.  

 Finns som en bilaga till avfallsplan 

2007-2012.  

Mål 7 

Skolor och förskolor ska få bättre 

kännedom om avfallshanteringen och 

meningen med den för att skapa ett 

bättre engagemang hos personalen. 

 

Grundskolor erbjöds möjligheten att 

boka in tjänstemän för föredrag om 

matavfallsinsamling. Förskolor 

erbjöds en teater föreställning om 

matavfallsinsamling och kretslopp.  
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4 Åtgärdsprogram  

Ett åtgärdsprogram togs fram för att nå kommunens uppsatta långsiktiga- och inriktningsmål.  

 
Tabell 3. Sammanställning av åtgärderna i åtgärdsprogrammet samt dess status 2012.  

Åtgärder  Ansvarig 

avdelning 

Årtal Status Kommentar 

Miljöguiden ska uppdateras 

och skickas ut till varje hushåll. 

Miljöteknik 2007-2012 
 

Senast uppdaterad 

2010. Fortsatt 

uppdatering och 

utdelning.  

Miljönyheter ska komma ut i 

fyra olika versioner, till 

villahushåll, 

flerbostadshushåll, fritidshus 

samt företag, minst en gång per 

år.  

Miljöteknik 2007-2012 
 

Utskickad tom år 2009. 

Nedlagd på grund av ett 

politiskt beslut. Ersatt 

av Håbo idag. 

Filmen Miljöhjältarna ska visas 

för lärare i varje arbetslag i låg- 

och mellanstadiet. 

Lärarhandledningen ska 

presenteras och lärarna ska ha 

fått den information de behöver 

för att kunna använda filmen 

och lärarhandledningen i sin 

undervisning. 

Miljöteknik 

VA-verket 

2007 
 

Nya utskick görs 

kontinuerligt. Alla har 

tillgång till filmen. 

Filmen har använts 

flitigt inom skolan.  

Lärarhandledningen till filmen 

Miljöhjältarna ska uppdateras.  

Miljöteknik 

VA-verket 

2007-2012 
 

Filmen har lagts ut på 

internet för att öka 

tillgängligheten. 

Ny renhållningsentreprenad 

ska handlas upp, med start 

2007-10-13. I förfrågan ska 

fastighetsnära insamling av 

returmaterial ingå. 

Miljöteknik 2007 
 

Upphandlingen är 

genomförd.  

I den nya 

renhållningsentreprenaden ska 

det finnas utrymme för 

framtida insamling av 

organiskt avfall. 

Miljöteknik 2007 
 

Upphandlingen är 

genomförd. 

Från och med nästa 

entreprenadperiod ska 

grundabonnemanget innebära 

hämtning var 14-e dag. Inom 

område B kommer inte 

veckohämtning att tillåtas.  

Miljöteknik 2007 
 

Genomfört. 

En kommunalägd 

återvinningscentral ska 

anläggas och tas i drift. 

Miljöteknik 2007 
 

Klar 2008. Kommunen 

driver ÅVC: n i egen 

regi sedan 2012-10-15.  
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Minst en återvinningsstation 

ska handikappanpassas. 

Miljöteknik 2007 
 

Alla ÅVS: er är 

handikappaspassade.  

Arbetsmiljön för avfalls-

hämtarna ska underlättas 

genom att kommunen lämnar 

förslag på åtgärder i trånga 

bostadsområden. 

Miljöteknik 2007 
 

Pågår kontinuerligt.  

Samtliga kommunala 

verksamheter, skolor och 

förskolor ska sortera ut 

returpapper, wellpapp samt 

förpackningar av glas, metall, 

plast och papper. 

Fastighet 2008 
 

I stort sett alla 

verksamheter 

källsorterar, vissa 

undantagna på grund av 

platsbrist. 

Insamling och 

omhändertagande av 

källsorterat material från 

kommunens fastigheter ska 

handlas upp och läggas upp på 

gemensam entreprenad. 

Fastighet 2007 
 

Genomfört.  

I de skolor och förskolor som 

förutsättningar finns ska 

matavfallet komposteras, minst 

60 procent av skolorna och 

förskolorna. 

Fastighet 

Miljöteknik 

2007 
 

Från och med 2013 har 

alla skolor möjlighet att 

sortera ut matavfall. 

Minst 35 procent av 

kommunens matavfall från 

restauranger, storkök, skolor 

och förskolor skall återvinnas 

genom biologisk behandling. 

Miljöteknik/ 

Fastighet 

2010 
 

Inte uppfyllt men sedan 

2013 har alla 

verksamheter möjlighet 

att sortera ut matavfall.  

Minst 50 procent av 

hushållsavfallet ska återvinnas 

genom materialåtervinning, 

inkl. biologisk behandling. 

Miljöteknik 2010 
 

Pågår. 

Kommunens långsiktiga mål 

och inriktningsmål för 

avfallshanteringen i 

Miljötekniks verksamhetsplan 

ska revideras. 

Miljöteknik 2007 
 

Inte uppfyllt. 

Varje år ska åtgärderna i detta 

åtgärdsprogram följas upp. De 

ansvariga avdelningarna ska 

rapportera till Miljöteknik som 

sammanställer resultatet i 

årsbokslutet.  

Miljöteknik 

VA-verket 

Fastighet 

2007 
 

Inte uppfyllt. 

Revidera Avfallsplan 2007-

2012. 

Miljöteknik 2009 
 

Inte uppfyllt. Arbetet 

med avfallsplanen 

påbörjades 2012. 
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1 Nedlagda kommunala deponier 

Naturvårdsverket har tagit fram en metodik för hur förorenade områden ska inventeras och 

riskklassas. Modellen kallas metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Metodiken 

bygger på inventering av förorenade områden i två faser. Länsstyrelsen i Uppsala län inventerade 

deponier i Håbo kommun under år 2005 och riskklassificerade deponierna i enlighet med MIFO - 

modellens fas-1. Tillsynsmyndigheten i Håbo kommun har därefter utövat tillsyn över 

deponierna utifrån MIFO - modellens fas-2 vilken innebär översiktliga undersökningar. 

 

Miljötekniska mark- och vattenundersökningar har utförts vid samtliga av Håbo kommuns 

nedlagda deponier i varierande omfattning. 

 

1.1 Kalmarsandsdeponin (fastighet Bista 4:5) – riskklass 2 enligt MIFO fas-2. Håbo kommun 

har från cirka 1980 till 1993 bedrivit deponiverksamhet på fastigheten Bista 4:5 i Bålsta. 

Kommunen deponerade rivningsavfall, grovavfall, schaktmassor och parkavfall. När 

Länsstyrelsen besökte platsen 1982 fanns synligt avfall såsom kablar, bildäck, virke, gummi, 

glas, rör, kylskåp, tvättmaskiner, färgburkar, tunnar, elmätarskåp mm. Efter det täckte kommunen 

det deponerade avfallet med ett cirka en meter tjockt jordlager och det blev bara tillåtet att 

använda deponin för tippning av jord- och stenmassor, röjningsmassor och byggavfall. 

 

År 2006 utfördes en miljöteknisk markundersökning vid Kalmarsandsdeponin och ytterligare en 

miljöteknisk undersökning utfördes under 2011 och 2012. Vid 2006 års undersökningar 

överskreds riktvärden för känslig markanvändning (KM) av polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) i två av provpunkterna samt PCB i en provpunkt. I den senare undersökningen visade 

enbart ett jordprov på något förhöjda halter av PAH jämfört med riktvärden för KM. 

 

Vid den första grundvattenundersökning 2011 påvisades nickelhalter överskridande gränsvärde 

för drickvatten i ett prov. Även ftalater, azobensen och N-nitrosodifenylamin detekterades. I den 

uppföljande grundvattenundersökning 2012 detekterades endast ftalater i två prov. 

 

De höga spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten i isälvsmaterial och det faktum att 

föroreningar med mycket hög farlighet (PAH, PCB) har påträffats i marken klassas deponin till 

riskklass 2. Konsulten gör däremot bedömningen att det inte finns några miljömässiga hinder att 

exploatera närområdet såsom det är detaljplanerat. 

 

1.2 Karpdammen (fastighet del av Bålsta 1:614) – riskklass 2 enligt MIFO fas-2. 

Avfallsupplaget har funnits på fastigheten från 1920-talet fram till tidigt 1960-tal. Hushållsavfall 

och annat avfall brändes öppet på tippen, och deponin kan ha varit kopplad till en gammal 

sågindustri. En kompletterande miljöteknisk undersökning enligt MIFO-fas 2 utfördes under 

2013. År 2007 hade en mindre del av deponin undersökts i samband med ett planärende. 

Deponiområdet har efter undersökningarna verifierats och även avgränsats i västlig riktning. 

Deponins gränser har dock inte kunnat fastställas i nordlig och sydlig riktning. Undersökningar 

kan därför övervägas för fastställande av deponins gränser i nord och sydlig riktning. 

 

Efter utförd MIFO-uppdatering kvarstår objektet enligt tidigare bedömning i riskklass 2. 

Placering av objektet i riskklass 2 motiveras av de förhöjda halterna som uppmätts av bly, 

arsenik, bensen och PAH som är ämnen med mycket hög farlighet. Objektet har även närheten 

till ytvatten och bostäder och spridningsförutsättningarna bedöms vara stora. 
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Någon risk för direktexponering bedöms inte föreligga i de västliga delarna. Människor kan dock 

komma att exponeras för föroreningarna i samband med gräv eller markarbeten inom området. I 

samband med exploaterings- eller markarbeten i området bör jorden kontrolleras ytterligare så att 

människor inte oavsiktligen exponeras för den. 

 

Något uttag av grundvatten för dricksvattenändamål sker inte och halterna av de ämnen som kan 

påverka inomhusluft i byggnader bedöms vara låga. Grundvattnets strömningsriktning sker 

huvudsakligen i riktning mot Karpdammen. De uppmätta halterna av petroleumkolväten och 

metaller i grundvattnet med avseende på ytvattenpåverkan bedöms även de vara låga. Risken för 

påverkan på omgivande miljön med nuvarande markanvändning bedöms därmed i likhet med 

tidigare undersökning vara liten. Vid tidigare undersökningar detekterades dioxin i jorden. Vid 

denna undersökning kunde inga spår av dioxin påträffas i vare sig jord eller grundvatten. 

 

1.3 Nya tippen (fastighet Skokloster 2:462) – riskklass 2 enligt MIFO fas-2. Troligtvis har 

allmänheten dumpat diverse skrot på platsen. Vid platsbesök har bland annat metallföremål, bur, 

proppskåp en såg, glas och presenningar observerats. Spår av eldning har också noterats under år 

2006. På fastigheten har det också funnits ett sågverk fram till 1950-talet. Sågen ska ha använts 

för gårdsbehov och det ska inte ha förekommit någon impregnering av virket. Från 60-talet fram 

till 2000 nyttjades platsen för vinterförvaring av småbåtar. 

 

Undersökningar och saneringsåtgärder har vidtagits under 2007. Bland annat uppmättes organiskt 

tenn (tributyltenn (TBT) i båtbottenfärger) och 500 ton jord forslades bort. Andra föroreningar 

som detekterades är dioxin, PAH, bensen, arsenik, kadmium och kvicksilver. Föroreningsnivån 

bedöms vara liten till måttlig i marken. I grundvattnet bedöms föroreningsnivån som mycket stor. 

Trots den sanering som genomförts bedöms deponin klassas i riskklass 2 då genomförd 

undersökning inte bedöms vara tillräcklig. 

 

1.4 Skörbytippen (fastighet del av Bålsta 1:614) – riskklass 3 enligt MIFO fas-2. Tippen 

användes under 1960-1972 för deponering av hushålls- och industriavfall från Håbo kommun 

och troligtvis även från Upplands-Bro. Sammanlagt har cirka 500 000 m
3
 avfall deponerats på en 

area av cirka 5 hektar. Det finns uppgifter om att följande avfallsslag deponerats under åren; 

grovavfall från hushåll, lantbruksavfall, skrotbilar, oljefat, batterier samt olje- och bensinslam. 

Även emballage som innehållit zinkvitt och kromsyra ska ha deponerats på Skörbytippen. Avfall 

har även, enligt uppgift, bränts öppet på deponin. 

Mellan 1972 och 1992 har Gyproc AB deponerat gipsavfall (>20 000 ton) på hela deponin. 

Under åren 1993-94 täcktes deponin med leriga jordmassor som tätskikt och 1997 ansågs 

deponin avslutad. 

 

Tippen har undersökt i flera omgångar med en miljöteknisk markundersökning år 2009 och 

genom kontrollprogram för omgivande grund- och ytvatten med två provtagningar per år under 

2010 och 2011 och från och med 2012 en gång per år. I januari 2010 utreddes även tippens 

gränser i söder och väster. 

 

Spridningsrisken i mark och till ytvatten bedöms som stor, men resultat från kontrollprogram i 

grund- och ytvatten indikerar att mängden förorening som läcker ut är mycket begränsad.  

Då föroreningar inte påträffats i de ytliga jordlagren bedöms exponeringsrisken för människor 

och djur som mycket liten. Det skyddsvärda i omgivningen samt det medium som människor och 
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djur kan exponeras för är grund- och ytvatten. Kontrollprogrammet visar endast på förhöjda 

dioxinhalter i ett prov och arsenikhalten bedöms endast som måttligt allvarlig i grundvattnet. 

Grundvattnet ligger inte inom skyddsområde för vattentäkt och det ligger i ett industriområde 

som redan bedöms påverkat av urban miljö varför föroreningssituationen bedöms som mindre 

allvarlig. 

 

Exponeringssituationen gäller under nuvarande förutsättningar och markanvändning och kan bli 

annorlunda om markarbeten utförs inom deponin. Markarbeten kan innebära att förorenade 

massor förflyttas och det kan medföra ett ökat föroreningsläckage. Konsulten som utfört 

undersökningarna gör bedömningen att några ytterligare undersökningar eller åtgärder inte 

behöver vidtas vid deponin Skörbytippen. 

 

1.5 Väppebytippen (fastighet Väppeby 7:218) – risklass 3 enligt MIFO fas-2. Området har 

använts för deponering av gipsmassor under 1950- och 60-talen. Under delar av tiden har även 

vanligt hushållsavfall och annat avfall deponerats. Nu är den sydvästra delen av bebyggda med 

bostäder medan det sydöstra området är parkmark. Om geologin i området kan generellt sägas att 

överst finns fyllningsmassor, under vilket torv, gyttja och lera följer. 

 

En första undersökning utfördes i mars 2006. Resultaten av denna undersökning var att en deponi 

för hushållsavfall hittades i den norra delen av området och en gipsdeponi centralt i området. Vid 

infarten till bostadsområdet uppmättes höga kopparhalter i en punkt samt en förhöjd halt inne i 

bostadsområdet. En andra provtagningsomgång utfördes för att avgränsa 

hushållsavfallsdeponin västerut, provta vattnet i denna, kontrollera utbredningen av föroreningen 

vid infarten till området, samt ta ytterligare ett prov inne på området. Det togs även två 

sedimentprov i bäcken som rinner genom området. Denna provtagningsomgång 

visade att föroreningarna hade en begränsad utbredning, men att det fanns högre halter i 

sedimenten nedströms deponin än uppströms. 

 

Grundvattnet i grundvattenrören närmast Mälaren har inte innehållit organiska ämnen och endast 

låga metallhalter. Det vatten som provtagits i deponin har innehållet olja och metallhalter men de 

bedöms inte utgöra någon risk för ytvattnet i bäcken eller Mälaren. 

 

Även om föroreningar påträffats i några punkter så är den sammantagna bedömningen att dessa 

inte utgör någon risk under nuvarande förhållanden. Spridningsförutsättningarna i mark och 

grundvatten på området bedöms vara måttliga. Bedömningen är även att inga åtgärder behöver 

vidtas i området som ett resultat av undersökningen år 2006. 
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2 Nedlagda deponier där kommunen inte är huvudman 
Miljötekniska mark- och vattenundersökningar har utförts vid X av de nedlagda deponierna i 

Håbo kommun där kommunen inte är huvudman. 

 

2.1 Deponi (fastighet Eneby 1:61) – riskklass saknas. Deponin innehåller troligtvis gipsavfall. 

Uppgifterna om deponin i MIFO-blanketterna är mycket kortfattad. 

 

2.2 Dragets deponi (fastighet Väppeby 7:1 och Amerika 1:1 samt eventuellt Bista 1:163 och 

Håbo Allmänning 1:4) – riskklass 1 enligt MIFO fas-1. Deponin är inte belägen på mark som ägs 

av Håbo kommun. Dragets deponi finns upptaget på Länsstyrelsen i Uppsala läns 

prioriteringslista över de mest prioriterade objekten i länet. En stor anledning till att deponin är 

placerad i riskklass 1 är att deponin innehåller grovavfall med okänt innehåll som kan innehålla 

mycket farliga föroreningar såsom tungmetaller, oljor, lösningsmedel, PCB, kreosot, PAH med 

mera. 

 

Behovet att utreda föroreningssituationen är stort. Deponins känsliga läge i mossmark, intill 

våtmark och med underliggande grus- och sandmaterial medför också till att det är angeläget att 

utreda föroreningssituationen. Idag saknas en utredning där riskerna för människa och miljö 

framgår. Kommunens tillsynsmyndighet arbetar med att ta fram en ansvarsutredning.  

 

Under samrådsförfarande år 2005 för restaurering av den så kallade salamanderdammen i direkt 

anslutning till Dragets deponi meddelade länsstyrelsen att Håbo kommun ska komplettera 

anmälan  en MIFO fas-2 undersökning av deponin på Amerika 1:1. Syftet med undersökningen 

var att utröna om de vattensalamandrar som finns i dammen kan skadas eller dödas av 

föroreningar från sediment som måste muddras för att bibehålla salamandrarnas livsmiljö. 

Undersökningen visade att det inte finns något pågående läckage av föroreningar från deponin 

som skulle påverka vattensalamandrarna negativt om restaureringen av dammarna genomfördes. 

 

2.3 Gårdsdeponi, Wij (fastighet Vi 11:1) – riskklass 3 enligt MIFO fas-2. Deponering av 

hushållsavfall från Vi gård från år 1900 till 1965. Hushållsavfallsdeponins innehåll antas omfatta 

cirka 1 000 m
3
 och ytan antas vara cirka 500 m

2
. Volym förorenade jordmassor, härstammande 

från avfallet i hushållsavfallsdeponin, antas omfatta cirka 300 m
3
/100 m

2
. 

 

Deponin innehåller rester av skogs- och hushållsavfall. Inget synligt hushållsavfall påträffades 

ovan marknivå vid undersökningen år 2014. Hushållsavfall i form av isolering, glas, metall, 

gummi, tegel, och plast med mera påträffades under marknivå på ca 0,5-3,0 m djup. Föroreningar 

som påträffats är zink, bly, kadmium och PAH: er. Föroreningsnivån bedöms vara liten till 

måttlig enligt MIFO-metodiken. 

 

Då deponin är belägen i ett område med genomsläppliga jordarter så som sand, grus, grusig 

morän och grovkorniga moräner uppskattas spridningsförutsättningarna som måttliga till -stora i 

mark- och grundvatten. Marken inom deponin innehåller dock stor andel fyllnadsmaterial 

(humus, jord och avfallsrester). Dessa material binder föroreningarna bättre jämfört med den för 

området naturliga sammansättningen. Samtliga föroreningar från hushållsavfallsdeponin 

lokaliserades inom en begränsad yta i deponin vilket tyder på att de är relativt bundna till 

avfallet/markens struktur. Det föreligger därmed mindre risk att föroreningarna skulle spridas till 

omgivande mark- och vatten.  
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Deponin tilldelas riskklass 3 (måttlig risk för människa och miljö idag och i framtiden), i det fall 

deponin förblir orörd. Inget tyder på att människor eller djur som vistas i närhet till deponin 

kommer i kontakt med avfallet eller föroreningarna eftersom de ligger som ytligast på cirka 0,5-

1,0 m djup. Det finns inget som tyder på att påträffade föroreningar kommer att spridas till mark- 

och grundvatten, eller närliggande recipienter. Enligt uppgifter har inget hushållsavfall 

deponerats sedan år 1965, vilket betyder att de föroreningar som avfallet 

gett upphov till har bundits till markens struktur, cirka 50 år efter avslut. 

 

2.4 Gamla bränngropen (fastighet Skokloster 2:462 och 2:466) riskklass 2 enligt MIFO fas-2. 

En översiktlig miljöteknisk utredning med komplettering utfördes under 2007. 

 

2.5 Nordform deponi 1 och 2 (Bista 16:1) – riskklass 3 enligt MIFO fas-2. Deponierna har 

undersökts genom översiktlig miljöteknisk utredning under 2012. 
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3 Karta över deponier i Håbo kommun. 

Källa: Håbo kommun. 
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1 Miljöbedömning 

 

Håbo Kommun har tagit fram en ny avfallsplan för år 2016-2025. När en plan upprättas eller 

revideras kan genomförandet av målen i planen medföra miljöpåverkan, positiva som 

negativa. I kapitel 6 i Miljöbalken och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) ställs det 

krav på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar på de planer vars genomförande 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

1.2 Behovsbedömning 

För att avgöra om en miljöbedömning krävs ska kommunen först göra en så kallad 

behovsbedömning. Vid upprättandet eller ändring av avfallsplanen bör frågan: kommer 

avfallsplanen att medföra en betydande miljöpåverkan, att ställas. Håbo kommuns avfallsplan 

innebär endast mindre förändringar och en miljöbedömning behövs inte. En betydande 

miljöpåverkan är exempelvis etablering av nya anläggningar för biologisk behandling, 

förbränningsanläggningar och deponering av avfall.  

 

Avfallsplanens mål och åtgärder innebär dock alltid några förändringar som kan påverka både 

miljön och ekonomin jämfört med dagens system. I avsnitt två beskrivs eventuell påverkan av 

de föreslagna målen i avfallsplanen.    

 

1.1 Miljöbedömning 

 

Syftet med en miljöbedömning är att påvisa att kommunen har tagit hänsyn till en hållbar 

utveckling genom att beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som planens 

genomförande kan medföra på bland annat människor, natur, kulturmiljö, vatten, luft, klimat, 

m.m. identifieras och beskrivs. En miljöbedömning inkluderar även en beskrivning av ett 

nollalternativ, det vill säga resultatet av att avfallsplanen och dess mål inte antas. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning är den skriftliga redogörelsen av miljöbedömningen. I Håbo 

kommun finns ingen avfallshantering som innebär en betydande miljöpåverkan och därför  har 

en miljökonsekvensbeskrivning inte gjorts. 

 

Bedömningen görs av den som utarbetar planen. Naturvårdsverkets ”Handbok med allmänna 

råd om miljöbedömningar för planer och program” har använts vid denna bedömning.  
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2. Avfallsplanens påverkan  

Föreslagna mål och delmål i denna avfallsplan innebär inga stora förändringar jämfört med 

föregående plan. De flesta förslag till mål och åtgärder innebär utökade informationsinsatser 

främst med syfte att öka kunskapen kring avfallshantering, minska på uppkomsten av avfall, 

öka återanvändningen och öka återvinningen av material men åtgärder har också planerats för 

att förbättra servicen till medborgarna.  

 

 

  

Positiv påverkan 

 Genom att belysa konsumtionsmönster och uppmana till hållbar konsumtion kan 

avfallsmängderna minska och bidra till att resurser används i mindre utsträckning.   

 Genom att undvika att avfall uppstår får vi en bättre hushållning av naturresurser, 

minskade utsläpp och minskad energiförbrukning, och därmed en minskad 

miljöpåverkan. 
 

Negativ påverkan  

 Målet bedöms inte att ha negativ miljöpåverkan.   

 

Sammanfattning 

Målet bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan under planperioden.   

 

 

Positiv påverkan 

 Eventuell utbyggnad och utökat antal avfallstyper på återvinningscentralen i 

Västerskog kan medföra att medborgarna kan lämna mer föremål för återanvändning. 

 Efterfrågan på råmaterial för nyproduktion av varor kan komma att minska på längre 

sikt.  

 Textil för återanvändning kan reducera mängden utsläpp av koldioxid. 

 

Negativ påverkan  

 Ökad återanvändning och utsortering av textilavfall och ökade mängder av andra 

utsorterade material kan innebära en ökning av transporter vilket kan bidra till ökade 

utsläpp.  

 

Sammanfattning 

Målet bedöms ha en positiv miljöpåverkan under planperioden.  

 

2.1 Förebygga uppkomsten av avfall 

 

2.2  Öka återanvändningen  
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Positiv påverkan 

 Ökad återvinning medför minskat behov av uttag av jungfruligt material och ger 

miljövinster i hela produktionskedjan - från tillverkning till användning och 

slutbehandling.  

 Textil för återvinning kan reducera mängden utsläpp av koldioxid.  

 Ökad insamling av matavfall bidrar till en bättre hushållning av resurser eftersom 

behandling av matavfall resulterar i två miljövänliga produkter, biogas och biomull.  

 Med möjligheter till sortering av flera avfallstyper minskar restavfallet som går till 

förbränning.  

 

Negativ påverkan  

 Ökad återvinning ger ökad risk för nedskärpning vid återvinningsstationer, vilket 

påverkar miljömålet ”God bebyggdmiljö” negativt.  

 Buller kan öka i områden där det finns återvinningsstationer men denna störning 

bedöms vara väldigt liten och understiger den positiva miljöpåverkan. 

 Ökad återvinning och utsortering av material kan innebära en ökning av transporter 

vilket kan bidra till ökade utsläpp till och från återvinningsstationer och 

återvinningscentralen i kommunen.  

 Dåligt kvalitét på det utsorterade matavfallet som används för produktion av biomull 

kan innehålla miljöstörande ämnen och skulle kunna ge negativ miljöpåverkan på 

miljömålet ”Giftfri miljö”. 

 Eventuell fastighetsnära insamling kan öka transporterna. 

 

Sammanfattning  

Målet har en positiv miljöpåverkan under planperioden. Den negativa miljöpåverkan som 

ökningen av transporter kan medföra kan motverkas genom att krav ställs på användning av 

förnybara bränslen vid upphandling av transporter. Det långsiktiga målet berör miljömålen 

”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Ingen övergödning” och ”Bara naturlig 

försurning”.  

2.3 Öka materialåtervinningen  
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Positiv påverkan  

 En väl fungerande utsortering medför att endast det som inte går att sortera ut för 

återanvändning och återvinning går till förbränning. 

 Om avfallet som går till förbränning är rent underlättar det även för återanvändning av 

askorna.  

 

Negativ påverkan  

 Utsläpp från transporter.   

 

Sammanfattning  

Målet bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan under planperioden. För att minska på den 

negativa miljöpåverkan bör insatser sättas in så att endast brännbart avfall går till förbränning 

och antal transporterar reduceras. Det kan även motverkas genom att ställa krav på 

användning av förnybara bränslen vid upphandling av transporter. Det långsiktiga målet berör 

miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Frisk luft”.   

 

 

Positiv påverkan  

 Planering av gemensamma hämtställen kan minska antalet transporter.  

 Ökad möjlighet till fastighetsnära insamling ökar mängden material till återvinning.  

 

Negativ påverkan  

 Mark tas i anspråk för avfallshanteringen.  

 

Sammanfattning 

Målet bedöms ha en positiv miljöpåverkan under planperioden.  

 

2.4 Minska mängden avfall till energiåtervinning  

 

2.5 Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala planeringsprocessen 
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Positiv påverkan  

 Om kommuninvånarna är nöjda med avfallshanteringen leder det till bättre 

sopsortering, ökad återvinning, mindre nedskräpning samt större medvetenhet gällande 

konsumtion.  

 Med ökat förtroende för kommunen som tar hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt 

minskar risken för felsortering hos kommuninvånarna.  

 

Negativ påverkan 

 Målet kan vara tids- och kostnadskrävande.  

 

Sammanfattning 

Målet bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan under planperioden.  Med ökat förtroende 

bidrar vi indirekt till en bättre avfallshantering och ökad medvetenhet om avfallshantering.  

 

2.6 Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service  
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3 Konsekvensanalys av avfallsplanen 

Konsekvensanalysen har baserats på avfallsmängder 2014, väntad befolkningsutveckling och 

avfallsplanens delmål. Den huvudsakliga konsekvensen av avfallsplanen 2016-2025 är att de 

långsiktiga målen uppnås och att den positiva miljöpåverkan överstiger den negativa 

miljöpåverkan. Intentionen med Håbo kommuns avfallsplan 2016- 2025 är att främja hållbar 

utveckling.  

 

3.1 Miljökonsekvenser  

Genomförandet av målen och delmålen i avfallsplanen påverkar de nationella 

miljökvalitetsmålen. De positiva konsekvenserna bedöms överstiga de negativa 

konsekvenserna. Den föreslagna avfallsplanen bidrar till och påverkar dessa nationella 

miljömål:  

 god bebyggd miljö 

 begränsad klimatpåverkan 

 giftfri miljö 

 frisk luft 

 ingen övergödning 

 bara naturlig försurning 

 grundvatten av god kvalitet 

 skyddande ozonskikt. 

 

Miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö beaktas särskilt genom delmål som syftar till att 

minska avfallets mängd, minska svinnet av matavfall och öka återvinningen. Genom att 

förbättra hanteringen av farligt avfall, öka tillgängligheten för insamling av avfall och 

förbättra insamlingssystemen främjas god hushållning av mark, vatten och andra resurser. 

Insamling av matavfall bidrar till det nationella etappmålet god resurshushållning i 

livsmedelskedjan.  

 

Håbo kommun bidrar till en ökad produktion av fordonsgas från insamlat matavfall. 

Fordonsgas kan ersätta fossila bränslen som kan leda till minskat utsläpp av klimatpåverkande 

gaser. Lokalt kan det ske utsläpp av partiklar och andra ämnen från fordon då transporterna 

förväntas öka till följd av ökad utsortering av separata avfallstyper, för att motverka detta kan 

miljökrav ställas i upphandlingar.  

 

3.2 Konskeverser på avfallsmängderna 

Mängden grovavfall och brännbart avfall väntas i slutet av planperioden ha minskat med 50 

kilo per person. Mängden matsvinn väntas minska med 20 kilo per person i slutet av 

planperioden. Material med producentansvar som gått till förbränning väntas under 

planperioden att gå till återvinning. I slutet av planperioden väntas materialåtervinningen att 

ha ökat med 10 kilo per person. Mängden slam bedöms minska något, i takt med utbyggnaden 

av kommunalt vatten och avlopp.  
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3.3 Ekonomiska konsekvenser 

Avfallsverksamheten för hushållsavfall är en taxefinansierad verksamhet. De mål och delmål 

som finns föreslagna i avfallsplanen kan komma att påverka avfallstaxan men kommunen 

strävar i första hand att genomföra förändringar som ryms inom ramen för befintlig budget.   

 

Det är inte enbart avfallsplanen som avgör kostnaderna för avfallshanteringen utan mängden 

och behandlingen av avfall, nya krav på deponier, deponiförbud och eventuella avfalls- och 

förbränningsskatter påverkar också framtidens avfallsekonomi. Kostnaderna för 

avfallshanteringen kan också komma att öka till följd av den allmänna prisutvecklingen i 

samhället.  

 

Under planperioden kommer avfallsenheten att ta fram en 10 års plan för avfallstaxan för att 

få en långsiktigt hållbart taxa där hänsyn tas till avfallplanens delmål, befolkningsökning, 

framtida investeringar och avfallsfonden.  



3.4 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollaternativet innebär att nuvarande avfallshantering fortsätter att gälla. Nollalternativet 

bedöms kunna ha en negativ miljöpåverkan på de lokala målen och därmed påverkar även 

uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen. 

 

Nollaternativet innebär att:  

 avfallshanteringen kommer inte integreras i planeringsfrågorna 

 ingen utökade satsningar kring information och utbildning kring konsumtion och avfall 

kommer att genomföras för att förhindra ökning av avfallsmängderna 

 andel avfall som går till återanvändning och återvinning förväntas inte att öka  

 kvalitén på matavfallet kan bli sämre och mycket matavfall kan gå till förbränning   

 avfall på återvinningscentralen kan sorteras fel och avfallet går till förbränning istället 

för materialåtervinning 

 det fortsätter att vara trångt på återvinningscentralen eftersom besöksantalet ökar 

 Håbo kommun inte bidrar till att uppnå flera nationella miljömål inom avfallsområdet  
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1 Inledning 

I denna bilaga redovisas de lagar och förordningar som varje kommun i Sverige måste förhålla 

sig till i arbetet med avfallshantering. Andra bestämmelser som styr kommunen, exempelvis 

beslut som fattas av Naturvårdsverket nämns här. Håbo kommun har i sin tur 

renhållningsordningen och andra styrmedel för att styra avfallshanteringen i kommunen så att 

avfallshanteringen uppnår de satta nationella målen.  

 

2 EU:s avfallsdirektiv  

De övergripande reglerna som styr avfallshanteringen kommer från Europeiska unionens (EU) 

direktiv för avfall och 2011 infördes EU: s avfallsdirektiv i svensk lagstiftning. I EU: s 

avfallsdirektiv (2008/98/EG) finns gemensamma mål för medlemsländerna som syftar till att 

skydda miljön och folkhälsan genom att förebygga de negativa följderna av hanteringen av 

avfall. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå har direkta kopplingar till 

den svenska miljöpolitiken.  

 

EU-direktivet anger ramarna för hur avfallshantering ska bedrivas: planering av 

avfallshanteringen, prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet samt 

prioritering av olika behandlingsformer för avfall. Direktivet ger också kriterier för när avfall 

upphör att vara avfall. Detta gäller främst papper, glas, metall, däck, textilier och granulat för 

återanvändning.  

 

2.1 Avfallsförebyggande program 

I EU: s avfallsdirektiv ställs även krav på att alla medlemsländer ska ha ett avfallsförebyggande 

program. Programmet ska innehålla mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur bra det går att 

minska mängden avfall och farliga ämnen. Vidare ska alla medlämsländer arbeta med avfall så 

att samhället kan växa utan att påverka miljön negativt. Naturvårdsverket tagit fram Sveriges 

första avfallsförebyggande program.  
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2.2 Avfallstrappan 

För att uppnå dessa mål finns det krav från EU parlament att medlemsstaterna ska vidta 

åtgärder för hantering av avfall. I artikel fyra i direktivet presenteras en prioriteringsordning för 

avfallshanteringen, en avfallshierarki, även kallad avfallstrappa, som ger riktlinjer för hur avfall 

ska hanteras (se figur 1). Avfallstrappan är vägledande för hur avfall ska omhändertas och 

behandlas. Medlemsländerna ska även uppmuntra till utsortering genom separat insamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Figur 1. Avfallstrappa baserat på EU:s avfallshierarki.  

 

Avfallshierarkins fem steg:  

 

Trappsteg 1 Förebyggande av avfall - i första hand förhindra att avfall uppstår. Åtgärder 

ska vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall.  

 

Trappsteg 2 Återanvändning och föreberedelse för återanvändning - i andra hand ska 

produkter återanvändas i så hög grad som möjligt. Produkter som går att 

reparera ska repareras för att återanvändas, exempelvis en cykel.  

 

Trappsteg 3 Materialåtervinning - i tredje hand ska material som inte går att återanvända 

återvinnas så länge som det går. Insamling av matavfall räknas till återvinning. 

 

Trappsteg 4 Annan återvinning – (till exempel energiåtervinning) i fjärde hand ska avfall 

material som inte går att återvinna förbrännas så att energin tas till vara för 

fjärrvärme och el.   

 

Trappsteg 5 Bortskaffande - i sista hand ska endast avfall som inte kan behandlas enligt 

ovanstående sätt deponeras, det vill säga läggas på tippen.  

1 Förebyggande 

av avfall  

Återgärder ska 

vidtas för att 

förebygga 

uppkomst av 

avfall  

2 Återanvändning 

och förberedelser 

för 

återanvändning  

Produkter kan ofta 

repareras eller 

bytas innan de 

återvinns. 

 

3 Material-

återvinning 

Förpackningar, 

tidningar, och 

andra produkter 

återvinns till nya 

produkter.    

4 Annan 

återvinning 

Material som 

inte går att 

återanvända eller 

återvinna blir till 

värme och el.  

 

5 Bortskaffande 
Avfall som inte kan 

behandlas på annat 

sätt deponeras.    
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Figur 2. Ur Miljöbalken 15 Kap 1 § 

 

3 Nationella lagar och förordningar 

Ett flertal Svenska författningar (SFS) styr avfallshanteringen i Sverige. Avfallshanteringen 

regleras huvudsakligen i den nationella miljölagstiftningen, Miljöbalken (MB; 1998:808) med 

tillhörande förordningar, föreskrifter och lokala föreskrifter. Vidare har Naturvårdsverket, som 

är en central myndighet när det gällde avfallshanteringen, föreskrifter (NFS) som styr 

avfallshanteringen och de ger rekommendationer i avfallsarbetet.   

 

3.1 Miljöbalken 

Miljöbalken (MB 1998:808) trädde i kraft 1 januari 1999. Miljöbalken ska användas så att:  

 ”människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan 

 värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 

 den biologiska mångfalden bevaras 

 mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att från en ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt, långsiktigt god hushållning tryggas, och 

 återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

 

I kapitel sex i MB (1998:808) ställs det krav på miljöbedömning och miljökonsekvens-

beskrivningar på de planer vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 

hållbar utveckling främjas.  

 

I kapitel nio i MB (1998:808) samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

finns bestämmelser om vilka verksamheter som klassas som miljöfarlig verksamhet och därmed 

är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Anläggningar för avfallsbehandling liksom vissa övriga 

verksamheter där olika former av verksamhetsavfall uppstår betraktas som miljöfarlig 

verksamhet och ska prövas. Tillsynen enligt miljöbalken utövas av kommunens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd eller motsvarande, eller av länsstyrelsen.  

 

I kapitel 15 i MB (1998:808) finns regler om avfall och 

producentavfall. Regler finns även i olika förordningar 

utfärdade med stöd av miljöbalken. Grunden är att avfall ska 

hanteras på ett sådant sätt att det inte uppkommer olägenhet ur 

hälso- eller miljöskyddssynpunkt. Enligt kapitel 15 ska 

kommunen ansvara för insamling, transport och behandling av 

hushållsavfall och jämförligt avfall. Vidare ska kommunen anta 

en renhållningsordning med föreskrifter och en avfallsplan. I 

kapitel 15 finns också bestämmelsen om att det är förbjudet att 

skräpa ner i naturen eller på annan plats dit allmänheten har 

insyn. 

 

Ur Miljöbalken 

Med avfall avses varje 

föremål, ämne eller 

substans som ingår i en 

avfallskategori och som 

innehavaren gör sig av 

med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av 

med. 
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3.2 Avfallsförordningen 

I avfallsförordningen (SFS 2011:927) finns bestämmelser om hantering av avfall och 

beskrivning av vad som är avfall. Avfallsförordningen reglerar även hanteringen av farligt 

avfall. I avfallsförordningen finns också bestämmelser om tillståndsplikt för transport av avfall, 

uppgiftsskyldighet för den som ger upphov till eller yrkesmässigt transporterar annat avfall än 

hushållsavfall och en förteckning över olika typer av avfall.  
 
Tabell 1.  Lagarna och förordningarna som styr avfallshanteringen i Sverige. 

Miljöbalken SFS 1998:808 
Avfallsförordning SFS 2011:927  

Avfallsanläggningsägare berörs bland annat av dessa 
förordningar:  
Förordning om avfallsförbränning 
Föreskrifter om avfallsförbränning 
Förordning om deponering av avfall 
Föreskrifter om deponering 
Föreskrifter om transport av avfall  

 
SFS 2002:1060 
NFS 2002:28 
SFS 2001:512 
NFS 2004:10 
NFS 2005:3 

Förordning om bortskaffande av PCB m.m. SFS 1998:122 

Förordning om gränsöverskridande transporter av avfall SFS 2007:383 

Föreskrifter och allmänna råd om hanteringen av brännbart 
avfall och organiskt avfall 

NFS 2004:4 
 

Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal 
avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning 

NFS 2006:6 

Plan- och bygglagen, PBL (reglerar bland annat placering och 
utformning av avfallsanläggningar, ställer krav på 
kommunala översiktsplaner att ta hänsyn till var nuvarande 
och framtida avfallsanläggningar samt nedlagda 
avfallsupplag). Det finns även särskilda bestämmelser kring 
omhändertagandet av rivningsavfall.  

SFS 2010:900 

Lagen om transport av farligt gods med tillhörande 
förordning  

1982:821 

Räddningsverkets föreskrifter reglerar bland annat 
transporter av farligt avfall 

 

Arbetsmiljölag (AML) SFS 1977:1160 

Lagen om offentlig upphandling (LOU)  SFS 2007:1091 
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3.3 Förordningar om producentansvar 

För vissa avfallstyper är det producenterna som har ansvaret för insamling, borttransport samt 

att se till att materialslaget återvinns eller bortskaffas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Den 

som importerar eller säljer en vara eller förpackning räknas som en producent. Regeringen 

bestämmer vem det är som har producentansvar och i tabellen nedan sammanställs alla material 

med producentansvar. 

 
Tabell 2. Följande förordningar om producentansvar fanns år 2015.  

Förordning om producentansvar för returpapper  SFS 2014:1074 

Förordning om producentansvar för elutrustning  SFS 2014:1075 

Förordning om producentansvar för förpackningar  SFS 2014:1073 

Avfallsförordningen  SFS 2011:927 

Förordningen om producentansvar för läkemedel  SFS 2009:1031 

Förordning om producentansvar batterier SFS 2008:834 

Förordning om producentansvar för vissa radioaktiva 
produkter och herrelösa strålkällor 

SFS 2007:193 

Förordning om producentansvar för bilar  SFS 2007:185 

Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 
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4 Nationella miljökvalitetsmålen 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 nationella miljökvalitetsmål 

och 24 etappmål.  

 

4.1 Generationsmålet  

Generationsmålet är ett inriktningsmål och ger vägledning för miljöarbetet på alla nivåer i 

samhället. Det innebär att miljöproblem ska vara lösta inom en generation.  

 
4.2 Miljökvalitetsmålen  

Nedan beskrivs några av de sexton nationella miljökvalitetsmål som behandlar 

avfallshanteringen eller berörs av den:  

 
God bebyggd miljö 

Miljömålet behandlar livsmiljön i städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Boende 

och livsstilar påverkar miljön på många sätt, exempelvis genom avfallssortering. Ur 

miljösynpunkt behövs det bättre tillämpning av de befintliga regelverken i samhällsplaneringen, 

framför allt av plan och bygglagen. Målet ska vara uppnått 2020.  

 
Begränsad klimatpåverkan 

Begränsad klimatpåverkan handlar om att minska utsläpp av växthusgaser. Det 

nedbrytbara avfallet som finns i landets deponier bidrar till utsläpp av stora mängder 

klimatpåverkande metangas. Även förbränning av plast, transporter av avfall och kompostering 

av matavfall bidrar till utsläpp av växthusgaser till liten del. Målet ska vara uppnått 2050.  

 
Giftfri miljö 

Giftfri miljö omfattar ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits i vårt samhälle 

och som kan skada miljön. För att fasa ut farliga ämnen ur kretsloppet läggs stor vikt 

vid insamling och behandling av farligt avfall. Vid förbränning av avfall bildas giftiga dioxiner, 

som också återfinns i lakvatten från deponier. Mängderna är vanligtvis relativt låga. Målet ska 

vara uppnått 2020. 

 
Ett rikt odlingslandskap  

Ett långsiktigt hållbart jordbruk ska kunna förena god miljöhänsyn och god 

lönsamhet. Miljömålet ska kunna förena god miljöhänsyn och god lönsamhet. 

Produktionen ska ske på ett sätt som bevarar och utvecklar natur och kulturvärdena och behåller 

markens produktionsförmåga. Målet ska vara uppnått 2020. 
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”Ökad resurshushållning i 

byggsektorn 

Insatser ska vidtas så att förberedandet 

för återanvändning, material 

återvinning och annat material-

utnyttjande av icke-farligt byggnads- 

och rivningsavfall är minst 70 

viktprocent senaste år 2020”.  

 

 

 

 

 

 

”Ökad resurshushållning i 

livsmedelskedjan  
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 

sorteras minst 50 procent av matavfallet 

från hushåll, storkök, butiker och 

restauranger ut och behandlas biologiskt 

så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 

procent av matavfallet behandlas så att 

även energi tas tillvara”. 

  
Figur 1. De 16 nationella miljömålen. Illustratör: Tobias Flygar.  

 

4.3 Etappmålen 

Etappmålen anger inte ett önskat tillstånd för miljön utan visar och tydliggör var insatser bör 

sättas in. Etappmålen är uppdelade inom fem prioriterade områden: begränsad klimatpåverkan, 

avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar. Två etappmål, ”ökad 

resurshushållning i livsmedelskedjan” och ”ökad resurshushållning i byggsektorn”, berör 

avfallsområdet.  
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Kommunens vision Vårt 

Håbo 2030 

 

Vi ska vara Hållbara Håbo 

och sträva mot jämlikhet 

och delaktighet. Vi tar vårt 

långsiktiga ansvar för natur 

och klimat och är 

energieffektiva och 

fossilbränslefria. 

  
 

Miljöstrategi 

Att minska utsläppen från transportsektorn genom 

att stoppa ökningen av fossila utsläpp och giftiga 

metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri 

kommun till år 2050. 

 

Att minska den totala energianvändningen 

genom att stoppa ökningen av ämnen från 

samhällets produktion till naturen samt minska 

utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter 

till luft, mark och vatten och därigenom bli en 

giftfri och resurseffektiv kommun. 

 

 

 

5 Regionala miljömål Uppsala län 

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och ska driva hela länets miljömålsarbete. Det innebär 

främst att arbeta mot de nationella miljömålen, stödja kommunerna med underlag så att de kan 

formulera egna miljömål och åtgärdsprogram. Länsstyrelsen har till uppgift att stimulera 

miljömålsarbetet inom olika samhällssektorer så att målen får genomslag i samhällsplaneringen. 

Länsstyrelsen samordnar många statliga åtgärder för att nå miljömålen, bland annat bidrag för 

konvertering från fossila bränslen till biobränslen.  

 

2010 gick de tidigare regionala miljömålen ut och för närvarande finns inga nya beslutade 

regionala miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen fokuserar på arbete med miljökvalitetsmålen utifrån 

ett regionalt perspektiv och på de nationella miljökvalitetsmålens preciseringar och själva 

miljökvalitetsmålen.  

 
6 Övergripande mål och strategi i Håbo kommun  

En god avfallshantering ska vara en del av den hållbara tillväxtkommunen samt vara integrerad 

i alla delar av samhället. Håbo kommun strävar bland annat mot att hela Håbo ska vara 

oberoende av fossila bränslen och har ställt om mot en hållbar framtid där de egna 

verksamheterna är helt fossilbränslefria. Denna vision ligger i linje med nationella miljömål. Av 

de tre övergripande målen i Håbo kommun berörs målet ”Håbo kommun ska vara en hållbar 

tillväxtkommun” av avfallshanteringen. Avfallshantering ska alltså ske med det bästa möjliga 

resursutnyttjande och med minsta möjliga miljöpåverkan.  

 

Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, är vägledande för kommunen och beskriver hur 

kommunens tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt i balans med miljön och 

klimatet. Avfallshanteringen i Håbo kommun verkar för att bidra till miljöstrategins mål om 

fossilbränslefri samt giftfri- och resurseffektivkommun där naturmiljöer inte tar skada av 

avfallshanteringen.  
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7 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket ansvar för att ta fram den nationella avfallsplanen och programmet för 

förebyggande av avfall. De samordnar uppföljning av miljöarbetet, både genom att regelbundet 

mäta tillståndet i miljön samt hämta data från myndigheter.  

 

Naturvårdsverkets Regler för kommunernas avfallsplaner (NSF 2006:6) innehåller föreskrifter 

och allmänna råd som vägleder framtagandet av en avfallplan. I dessa finns det bland annat 

angivet att en avfallsplan ska innehålla mål och beskrivning av hantering av både avfall som 

kommunen ansvarar för och sådant avfall som kommunen inte ansvarar för. Föreskrifterna 

kompletterar reglerna om kommunala avfallsplaner i 15 kapitel i miljöbalken och i 

avfallsförordningen.  

 

7.1 Sveriges avfallsförebyggande program 2014-2017 

Naturvårdsverket har även ansvaret för att ta fram Sveriges avfallsförebyggande program (83 § 

Avfallsförordningen) enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG). Sveriges första program 

fastställdes av Naturvårdsverket 12 december 2013 och gäller från 2014-2017. Programmet är 

ett komplement till den Nationella avfallsplanen och utvecklar den delen som handlar om att 

förebygga avfall. Syftet med programmet är att:  

 vägleda och inspirera svenska kommuner, myndigheter, branschorganisationer, företag 

och andra aktörer så att miljömålen nås 

 minska uppkomsten av avfall  

 tillverka produkter som inte innehåller farliga ämnen.   

 

Fyra fokusområden har valts antingen för att de alstrar mycket avfall eller har en stor 

miljöpåverkan, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. I avfallsförbebyggande 

programmet finns det åtta inriktningsmål och 167 åtgärder inom fyra prioriterade områden 

matavfall, textilavfall, elektronikavfall och bygg- och rivningsavfall.  

 

7.2 Sveriges nationella avfallsplan 2012-2017    

Den nationella avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för 

fem prioriterade områden. Planen innehåller också exempel 

på vad vi behöver göra för att nå ett mer resurseffektivt 

samhälle med utgångspunkt från miljömålen och EU:s 

avfallshierarki.  

Nationella avfallsplanens prioriterade områden är: 

 avfall i bygg- och anläggningssektorn 

 hushållens avfall 

 resurshushållning i livsmedelskedjan 

 avfallsbehandling 

 illegal export av avfall till andra länder. 

 

Avfallsplanen lyfter fram vad enskilda aktörer behöver göra 

för att nå målen.    
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8 Avfall Sverige  

Avfall Sverige är en branschorganisation som Sveriges kommuner ansluter sig till för att 

samarbeta kring avfallshantering. Enligt Avfall Sverige ser vi en fortsatt ökning av 

avfallsmängderna i vårt samhälle som beror på vårt konsumtionsmönster. Avfall Sverige jobbar 

efter visionen ”det finns inget avfall” och att samhället ska betrakta avfall som en resurs. Detta 

innebär att Sveriges kommuner ska arbeta främst med att förebygga uppkomst av avfall. 

Därefter arbeta med att öka återanvändning av produkter och återvinna mer avfall så att 

avfallsmängden i samhället minskar.  

 

9 Kommunala styrmedel  

9.1 Håbo kommuns renhållningsordning 

Den kommunala renhållningsordningen består av lokala föreskrifter och en avfallsplan.  

 

9.1.1 Avfallsföreskrifterna 

Föreskrifterna reglerar avfallshanteringen inom kommunen i detalj och styr den i den riktning 

som framgår av avfallsplanens mål. Föreskrifterna är ett bindande dokument och alla i 

kommunen ska ha kännedom om innehållet. I de lokala föreskrifter anges bland annat de regler 

som gäller och vem som har ansvar för att avfallshanteringen och att det ska ske på ett 

miljömässigt sätt. Vidare innehåller det anvisningar och bestämmelser om:    

 

 vilken avfallstyp som kommunen ansvarar för, vilka ansvar som fastighetsägaren har för 

avfallshantering samt producenternas ansvar för avfall 

 hur hushållsavfallet ska sorteras, vilket avfall som hämtas vid fastigheten samt vilket 

avfall som måste föras till speciella avlämningsplatser 

 hur ofta avfall hämtas och vad som gäller för olika områden 

 vad som gäller för transportvägar och hämtningsställen samt fastighetsägarens ansvar 

för underhållning av dessa 

 undantag från renhållningsordningen, till exempel eget omhändertagande av avfall, 

delning av kärl samt befrielse från hämtning.   

 

9.1.2 Avfallplanen  

Avfallsplan är kommunens styrande dokument för avfallshanteringen och ska uppdateras vart 

fjärde år. Avfallsplanen ska främja en hållbar avfallshantering och även bidra till de nationella 

och avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen uppnås. Planen riktar sig till alla inom Håbo kommun 

- medborgare och verksamheter som producerar avfall, politiker, tjänstemän och entreprenörer.  

 

En avfallsplan ska ange mål åtgärder för minskning av uppkomsten av avfall, ökad 

återanvändning, återvinning och långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart 

samhälle. Den ska innehålla uppgifter om hur samråd gällande förslag till renhållningsordning 

genomförts och en miljöbedömning.  

 

Vidare ska avfallsplan ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen inom kommunen, 

även för avfall som kommunen inte ansvarar för. Den ska bland annat innehålla uppgifter om de 

avfallstyper som uppkommer, avfallets ursprung samt i vilka mängder varje avfallstyp 

förekommer. Det ska också framgå hur olika typer av avfall samlas in, transporteras och 

återvinns eller bortskaffas. 
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9.2 Avfallstaxan 

Avfallshanteringen i Håbo kommun finansieras genom avfalltaxan, det vill säga avgifter som 

abonnenten betalar. Kommunfullmäktige har antagit en ny avfallstaxa som gäller sedan 2015-

01-01. Avfallstaxan är uppdelat i en fast grundavgift och en abonnemangsavgift.  

 

I den fasta grundavgiften ingår bland annat:  

 investeringar och driftskostnader för ÅVC 

 hantering av farligt avfall  

 övergripande kostnader för ledning, administration, myndighetsutövning och planering  

 registerhållning och fakturering 

 information och utveckling. 

 

Den rörliga abonnemangsavgiften täcker kostnader för bland annat:  

 insamling av avfall  

 kärl   

 behandling av avfall (förbränning av hushållsavfall, rötning av matavfall, el-avfall och 

grovavfall) 

 transport.   

 

9.3  Kommunikation och information  

Att informera hushållen om avfallshantering ingår i det kommunala ansvaret. 

Informationsansvaret gäller både för hushållsavfall som omfattas av kommunalt 

insamlingsansvar samt för det avfall med producentansvar på. Flera av avfallsplanens 

målområden innefattar informationsinsatser som innebär en förändring för medborgaren. Läs 

mer om kommunens arbete med information i bilaga Information och kommunikationsplan.   

 

9.4 Tillsyn  

Tillsynsmyndigheten är en viktig aktör som granskar både kommunens hantering och 

fastighetsägarnas ansvar. Tillsynsmyndighet kan ålägga kommunen att hämta avfall men inte att 

hämtningsintervallet ska ändras.  

 

9.5 Upphandling 

Genom rätt upphandling kan kommunens miljö påverkas. Dessa miljökrav kan till exempel ingå 

i upphandlingar:  

 emissionskrav på fordon ska uppfylla kraven Euro VI – gäller tunga fordon. Övriga 

tunga fordon ska ha uppfylla minst emissionskraven motsvarade Euro V 

 miljömärkta däck ska användas på fordon  

 drivmedlet ska vara så miljövänligt som det går  

 personbilar ska uppfylla kriterier för miljöbil enligt förordningen om miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS: 2009:1)  

 entreprenörer ska i enlighet med kommunens planer och beslut arbeta för ökad 

återanvändning och återvinning. 

 

I avfallsföreskrifterna kan kommunen reglera och fastställa vägar och utrymmen som 

underlättar hämtning ur arbetsmiljökrav men även reglera hantering av tunga kärl.  
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10 Ansvarsfördelning inom kommunen  

Kommunfullmäktige ansvarar för och beslutar om renhållningsordningen för 

avfallshanteringen.  I renhållningsordningen står det bland annat att hushåll och verksamheter 

har skyldighet att sortera ut farligt avfall och avfall med producentansvar. Kommunfullmäktige 

beslutar även avfallstaxan.  

 

Miljöavdelningen som tillsynsmyndigheten utövar tillsyn av miljöbalkens krav och dess 

följdlagstiftning, bland annat avfallsförordningen. Detta innefattar tillsyn över kommunala och 

privata verksamheters avfallshantering, men även privatpersoners hantering av avfall. 

 

Kommunstyrelsen (Avfallsenheten) ansvarar för insamling, transport och behandling av 

hushållsavfall, att farligt avfall mottas och transporteras till en godkänd anläggning, informera 

om producentansvar, planering i avfallsfrågor, upphandling och uppföljning av entreprenaderna 

samt beslutar om dispenser enligt avfallsföreskrifterna.   

 

11 Medborgarens ansvar  

Hushållen har en skyldighet, enligt Miljöbalken, att sortera ut returpapper, förpackningar, 

elavfall, batterier, sortera ut matavfall, lämna grovavfall och farligt avfall på återvinnings-

centralen samt följa den kommunala renhållningsordningen.  

 

Fastighetsägare av flerbostadhus ansvarar för att informera den eller de som bor i eller är 

verksam i fastigheten om gällande avfallshantering, tillhandahålla utrymmen och ge en 

förutsättning för avfallshantering, att sopkärlen och soprummen hålls rena samt hålla vägen 

farbar och i framkomligt skick. 
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1 Inledning 

Här redovisas de uppgifter som enligt bilagan till Naturvårdsverkets föreskrift om innehållet i 

en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) ska lämnas till Länsstyrelsen. För att inte dubblera 

uppgifter som finns på andra ställen i avfallsplanen finns det i de fallen en hänvisning till 

aktuell sida i avfallsplanen eller aktuell bilaga.  

 

2. Administrativa uppgifter  

Kommun: Håbo kommun  

År: 2015  

Antagen:  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen  

Övriga medverkande nämnder: Bygg- och miljönämnden  

 

3. Kommunens befolkning och struktur  

Befolkning totalt: 20 034 

Datum: 2015-01-01 

 
Tabell 1. Befolkningsstatistik 2014 (källa: Håbo i siffror, 2012, SCB).  

 

4. Avfall som kommunen ansvarar för  

Tabell 2. Avfallsmänger 2014.  

 

Typ av hushåll  Antal (2014) 

Antal hushåll i småhus 5076 

Antal hushåll i flerbostadshus 2171 

Antal hushåll i fritidshus 373 

Typ av avfall Insamlade mängder 2014 (ton) 

Restavfall till energiutvinning  3791 

Matavfall till biologiskåtervinning 695 

Latrinavfall 0, 14 

Slam  3 081 

Farligt avfall  85 

Totalt insamlad mängd avfall  7652, 14 
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5. Avfall som omfattas av producentansvar  

Tabell 3. Avfall med producentansvar och insamlade mängder 2014.  

 

6. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall  

Återvinningscentralen i Västerskog 

Anläggningens namn: Återvinningscentralen Västerskog 

Besöksadress:  Industrivägen 19 

Fasighet:  Bålsta 1:614 

Fastighetsägare: Håbo kommun 

Huvudman:  Håbo Kommun, Kommunstyrelsen 

Org.nr:   212000-0241 

SNI-kod:  90.002-4 (C) och 90.005-1 (B) 

 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd, 350 ton icke farligt avfall och 50 ton farligt avfall vid 

enstaka tillfällen. Metoder som används för återvinning eller bortskaffande är sortering och 

återvinning.   

 
Tabell 4. Typ av avfall som tas emot på återvinningscentralen.  

 

 

 

 

 

Typ av avfall Insamlade mängder 2014 (ton) 

Batterier  4,5 

El-avfall  419 

Glasförpackningar  391 

Metallförpackningar  31 

Pappersförpackningar  283, 8 

Plastförpackningar   

Tidningspapper 

87, 6 

606 

Totalt insamlade mängder  1 822, 9 

Typ av avfall  Insamlade mängder 2014 

(ton) 

Grovavfall till energiutvinning (trä, tryckimpregnerat trä, 

ris, gren och brännbart)  

3526 

Grovavfall till biologiskåtervinning (löv, gräs, jord och 

fallfrukt) 

648 

Grovavfall till materialåtervinning (metall, gips, däck, 

sten, grus och betong, planglas, fett, wellpapp) 

1609 

Grovavfall till deponi (isolering) 57 

El-avfall 419 

Totalt mottagen mängd 6 259 
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7. Lokala mål som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och regionala mål  

Håbo kommun har tagit fram sex långsiktiga mål. Dessa utgår från de nationella 

miljökvalitetsmålen.  

  

7.1 Lokala mål för avfall som kommunen ansvarar för 

Förebygga uppkomsten av avfall  

Öka återanvändningen 

Öka materialåtervinningen 

Minska mängden avfall till energiåtervinning  

Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala planeringsprocessen  

Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och ge god service  

 

7.2 Lokala mål för avfall som kommunen inte ansvarar för   

Kommunen arbetar med lokala mål för avfall med producentansvar genom de ovannämnda 

långsiktiga målen. Kommunens vilja och ambition för detta avfall och för övrigt 

verksamhetsavfall är att hushållen och verksamheter ska självständigt arbeta för att målen i 

avfallsplanen. Kommunen ska arbeta för att påverka genom renhållningsordning, förebyggande 

arbete, information med mera.  

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(11) 

 Datum  Bilaga 1 
 2016-01-11  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Avfallsenheten 
Angela Arokianathan, miljöingenjör 
0171-527 34 
angela.arokianathan@habo.se 

 

 

 

 

Redovisning av yttranden och svar över förslag till avfallsplan i Håbo kommun  

 

Avfallsplan 2016-2025 ställdes ut under perioden 30/11-31/12 2015. Det har inkommit fem 

yttranden. Nedan redovisas inkomna yttranden i datum ordning och efter varje yttrande kom-

mer avfallsenhetens svar i löpande text.  

Yttrandena redovisas som bilagor i original form.    

 

Länsstyrelsen Uppsala län 2015-12-17 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Yttrande  

När en myndighet eller kommun upprättar en plan som krävs i lag eller annan förordning, 

skall, enligt 11 § 6 kap. miljöbalken (MB), myndigheten eller kommunen göra en miljöbe-

dömning av planen., om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 

balkens mening. Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall av-

fallsplaner alltid antas medföra betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för 

kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till 

förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning 

att avfallsplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Svar 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att avfallsplanens genomförande inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan.  

 

Uppföljning av avfallsplanen 

Yttrande 

Avfallsplanen bör vara ett levande dokument med årlig uppföljning av statistik och nuläges-

beskrivning (uppföljning av åtgärder). Av planen bör framgå vad som får uppdateras utan 

kommunfullmäktiges (KF) beslut. Vissa områden bör dock alltid vara underställda KF:s be-

slut som ändring av mål, åtgärder eller konsekvensbeskrivningar i avfallsplanen. Avfallsen-

heten bör göra årlig översyn över om uppdateringar behöver göras av planen. 

Svar  

Delmålen följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen tillsammans med aktuell statistik. 

Revidering av beskrivande texter och statistik som inte påverkar de angivna målen och delmål 

utförs av tjänsteman på delegation av Kommunstyrelsen.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter (NSF 2006:6) och allmänna råd om innehållet i en kom-

munal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning.  

Yttrande 

Planen bör innehålla en beskrivning om hur tillsynen över producenterna av förpackningar 

och returpapper kommer att bedrivas enligt kommunens tillsynsplan. 

Planen bör innehålla uppgifter om hur kommunen kommer att informera hushållen om hante-

ring av förpackningsavfall och returpapper.  

Svar  

Naturvårdsverkets föreskrifter (NSF 2006:6) och allmänna råd om innehåll är rekommendat-

ioner och inga skall krav. Avfallsplanen är framtagen på en övergripande nivå och inte i de-

talj. I Håbo kommun ingår ovanstående uppgifter i den årliga verksamhetsplaneringen och re-

dovisas i samband med årsredovisningen.   

 

Verksamhetsavfall  

Yttrande 

Kommunen bör göra mer för att ta fram uppskattningar av de mängder verksamhetsavfall som 

uppstår i kommunen. Om uppgifter saknas kan schabloner användas. 

Svar 

Håbo kommun kommer att arbeta med att ta fram aktuella uppskattningar av de mängder av 

verksamhetsavfall som uppkommer i kommunen. I samband med revidering av avfallsplanen 

kommer aktuella mängder att redovisas.  

Aktuella uppgifter på avfallsmängder från fjärrvärmeproduktion i Håbo kommun har lagts till.   

 

Övrigt 

Yttrande 

Återvinningscentralen och återvinningsstationer bör anges på karta 

Svar 

Karta över återvinningscentralen och återvinningsstationerna finns med på sidan 15. Det är 

förtydligat att återvinningscentralen ingår i kartan.  

 

Yttrande  

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att handlägga tillstånds- och anmälningsärenden om 

transport av farligt avfall. Länsstyrelsen har genom åren uppmärksammat att bland annat små-

företagare som mindre bilverkstäder, firmor inom fastighetsskötsel och diverse andra service-

företag finns problem med att på ett rationellt och miljöriktigt sätt bli av med spillolja och 

andra kasserade kemikalier. Det handlar om företag där mängderna begränsas till små mäng-

der farligt avfall om året. Länsstyrelsen uppfattar att dessa företag är ointressanta för de eta-

blerade transportföretag som sysslar med hämtning av farligt avfall. Det finns ingen tvingande 

skyldighet för kommunen enligt 15 kap. miljöbalken att erbjuda någon service i detta hänse-

ende. Länsstyrelsen vill ändå väcka frågan om det kan var ett kommunalt intresse ur närings-

livs- och miljösynpunkt att finna en lösning på detta problem för småföretagare. 
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Svar 

I samband med planerade utbyggnaden av återvinningscentralen kommer frågan gällande 

mottagnade av farligt avfall från småföretagare att utredas.   

 

Naturskyddsföreningen i Håbo kommun 2015-12-18 

Yttrande 

 

Svar 

Beslut om tillägg av ovanstående delmål lämnas till Kommunstyrelsen. 

Bilaga Nulägesbeskrivning  

Yttrande 

 
 

Svar 

Att anlägga en permanent återvinningscentral i Skokloster skulle innebära en avsevärt höjd 

avfallstaxa och vara resurskrävande bland annat administrativt, personellt och avseende på 

den låga befolkningstätheten. En enkätundersökning utförd på plats i Skokloster visade att 

Skoklosterborna är nöjda med antalet tillfällen som den mobila återvinningscentralen finns på 

plats.  
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Yttrande  

 

 

Svar 

Under 2016 kommer Håbo kommun att genomföra en informationskampanj avseende på ut-

sortering av förpackningar.  

Den planerade informationskampanjen kommer att riktas till både hushåll och verksamheter.  

Gällande aktiv kontroll av hushållens avfall, utför chaufförerna stickprovskontroller dagligen 

och vid felsortering återkopplar Avfallsenheten till berörda kunder.   

 

Bilaga Uppgifter om nedlagda deponier  

Yttrande  

 

Svar  

En karta över deponier i Håbo kommun kommer att läggas till i bilagan.  
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Yttrande  

 

Svar 

En uppdaterat version av bilagan är tillagd till avfallsplanen.  

 

 

VafabMiljö Enköpings kommun 2015-12-21  

Yttranden 

Förslaget är i allt väsentligt välskrivet, insiktsfullt och utgör ett bra styrdokument för utveckl-

ingen av kommunens avfallshantering under den närmaste tioårsperioden. 

Svar 

Avfallsenheten har tagit emot yttrandet.  

 

 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI AB 2015-12-30 

Yttrande 

Sidan 6, tredje stycket: Det är fler avfallsslag än tidningar och förpackningar som omfattas av 

producentansvar (t ex däck, batterier).  

 

Svar 

 I andra stycket 3.5 har vi hänvisat till avsnitt 4 där det framgår vad som omfattas av produ-

centansvaret.  

 

Yttrande 

Delmål 7.3 Öka materialåtervinningen: under delmål 1, måltal står det att 0,5 kg textil i det 

brännbara avfallet- borde vara 0,5 kg/invånare textil i brännbart avfall? 

 

Svar 

Under mål 7.3, delmål 1 är måltal 2025 förtydligat med kilo per invånare.  

 

Yttrande 

Delmål 2: Utsortering av förpackningar och tidningar (tidningar saknas i texten) – annars 

stämmer inte uppgiften om 72 kg/person 
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Svar  

Tidningar är tillagt i texten.  

 

Yttrande  

Förslag till 7.5 om kommunal planeringsprocess: ta med att vid framtagande av detaljplaner 

(speciellt för nya områden) ska yta avsättas för källsortering/återvinning.  

 

Svar 

Förtydligande under mål 7.5 har gjorts. ”Avfall är en naturlig del av vårt samhälle och bör 

därför ingå som en naturlig del av den fysiska planeringen och säkras i detaljplaneringen i 

samarbete med berörda avdelningar och med hjälp av kommunens tekniska handbok.”  

 

 

Yttrande 

Tabell 6: FTI:s  anlitar Returpapperscentralen för insamling av samtliga förpackningar och 

tidningar; utom glas för vilket Sita anlitas. 

Svar  

Synpunkten är korrigerad i tabell 6.  

 

 

Bygg- och miljöförvaltningen 2016-01-07 

 

Några övergripande synpunkter   

Yttrande 

Det hade varit önskvärt med mer inledande text som inspirerar och ger en bild av kommunens 

ambitioner i avfallsfrågan.  

 

Svar 

Avfallsplanen har bearbetats av kommunikationsenheten och en populärversion kommer att 

tas fram med inspirerande och uppmuntrade text där kommunens ambitioner i avfallsfrågan 

kommer att exemplifieras.   

 

Yttrande 

Bygg- och miljöförvaltningen skulle gärna se att visionen för kommunens avfallshantering var 

med offensiv. 

Svar 

Visionen för kommunens avfallshantering har tagits fram i samråd med berörda avdelningar 

och enheter i kommunen, medborgare, kommunala bolaget samt föreningar i kommunen har 

deltagit i framtagandet av avfallsplanen. Visionen kommer att ses över i samband med upp-

följning av avfallsplanen.     

 

Yttrande 
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Bygg- och miljöförvaltningen skulle gärna vilja kunna utläsa mer koppling till avfallsföre-

skrifterna. 

Svar 

I samband med framtagande av åtgärder för att nå målen i avfallsplanen kommer avfallsföre-

skrifterna att ses över samtidigt och i förekommande fall revideras för att användas som styr-

medel.  

 

Synpunkter kring delmålen 

Yttrande  

Delmålen är beskrivna relativt kortfattat och lämnar en del frågetecken kring hur kommunen 

ska ta sig an dessa mål under de kommande åren.  

Svar  

Avfallsplanen är framtagen på en övergripande nivå och inte i detalj. Åtgärder för hur avfalls-

enheten kommer ta sig an delmålen sker i den årliga verksamhetsplaneringen och redovisas i 

samband med årsredovisningen. Planerade åtgärder för att uppnå delmålen finns i verksam-

hetssystemet Stratys.  

 

Yttrande  

Då avfallsplanen sträcker sig 10 år fram i tiden undrar bygg- och miljöförvaltningen om vissa 

måltal skulle kunna vara ännu lite skarpare med tanke på att en del måltal är satta nära dagens 

nationella snitt. 

Svar  

Måltalen utgår från nuläget i Håbo kommun. Hänsynen är inte taget till dagens nationella snitt 

då Håbo kommun producerar mer avfall än det nationella snittet. Måltalen kommer att ses 

över årligen och revideras. Vid framtagandet av delmålen har avfallsenheten följt SMARTA-

mål. SMART utläses: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.   

 

Yttrande 

Bygg- och miljöförvaltningen ställer sig frågande till att inga delmål bedöms kräva stora eko-

nomiska resurser och anser att beskrivningarna av resurshoven bör utvecklas. 

Svar  

De satta delmålen bedöms inte kräva ekonomiska resurser då avfallsplanen ska uppmuntra till 

attityd och beteendeförändring samt ökad sortering av avfall. Ambitionen är att i samarbete 

med externa och interna parter arbeta för ökas medvetenhet och förändring i rätt riktning utan 

stora ekonomiska resurser. Exempelvis pågår samarbete med kommunens Dagliga verksam-

het och Biblioteket gällande återbruk och avfallsminimering i kommunen.   

 

Yttrande  

Bygg- och miljöförvaltningen anser att måltalet till delmålet för att öka återanvändningen är 

för otydligt då det inte säger något om aktiviteternas karaktär eller omfattning. 
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Svar 

Under nuläge mål 7.2 är det förtydligat med ” Återbruksworkshop, prylbytardagar och kläd-

bytardagar är exempel på aktiviteter för att öka återanvändningen.”  

 

Yttrande 

Gällande delmål 3 under öka materialåtervinningen så anser bygg- och miljöförvaltningen är 

det i första hand är avfallsenheten som är ansvarig för att uppmuntra, inspirera och underlätta 

insamlingen av byggnads- och rivningsavfall. Fastighetsenheten har ansvar för kommunens 

egna byggnads- och rivningsavfall. Bygg- och miljöförvaltningen önskar en dialog med av-

fallsenheten innan ansvar hos byggavdelningen eller miljöavdelningen pekas ut. Bygg- och 

miljöförvaltningen ställer sig även frågande till att det står att Håbo kommun inte arbetar med 

återvinning eller utnyttjande av bygg- och rivningsavfall. Avfallsplanen syftar väl inte bara på 

kommunens egna verksamhet och det förekommer ju  återvinning och utnyttjande även om 

det kanske inte finns statistik på det.  

Svar  

Delmål 3 är förtydligat enligt följande ” Håbo kommun internt arbetar inte med materialåter-

vinning eller annat materialutnyttjande av bygg- och rivningsavfall. I övriga verksamheter i 

kommunen förekommer återvinning och materialutnyttjande men det finns ofullständig sta-

tistik på det.”   

Enligt Kommunstyrelsens reglemente ansvarar avfallsenheten för den kommunanala renhåll-

ningsskyldigheten enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen och plan- 

och utvecklingsavdelningen ansvarar för arbetet med strategiska miljöfrågor och en hållbar 

utveckling.  

Avfallsenheten har gärna en dialog med Bygg- och miljöförvaltningen för att tydliggöra frå-

gan.  

Bygg- och miljöavdelningarna har tagits bort under ansvar.  

 

Yttrande 

Bygg- och miljöförvaltningen anser inte att byggavdelningens utpekade ansvar i delmål 1 un-

der ”avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala planeringsprocessen” är 

rimligt.  

Svar  

Information om råd och anvisningar gällande transportvägar och avfallsutrymmen i 

kommunen finns på kommunens webbsida och i kommunens tekniska handbok. Det är 

då enkelt för byggavdelningen att hänvisa till detta vid alla bygglovsärenden vilket gör 

det utpekade ansvaret rimligt.     

 

Yttrande 

Bygg- och miljöförvaltningen har tidigare framfört synpunkter på att förvaltningen önskar att 

avfallsplanen ska ge oss stöd kring hur vi ska agera i planeringsskedet och vilka krav vi 

kan/bör ställa på fastighetsägare och exploatörer. Delmål 2 under ”avfallshanteringen ska vara 

en naturlig del i den kommunala planeringsprocessen” säger nu att avfallshanteringen ska be-
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aktas i planeringsskedet vid alla ny- och ombyggnationer men bygg-och miljöförvaltningen 

saknar fortfarande den efterfrågade vägledningen i själva avfallsplanen. 

Svar  

Avfallsenheten anser inte att detaljerade krav bör ingå i avfallsplanen eftersom utveckling 

inom avfallsområdet pågår ständigt. Varje ny- och ombyggnationsområde är unikt och av-

fallsenheten bör delta som stöd i planeringsprocessen i ett tidigt skede.    

 

Övriga synpunkter 

Yttrande 

Bygg- och miljöförvaltningen har observerat att miljöavdelningens roll som tillsynsmyndighet 

beskrivs på lite olika sätt under olika ställen. Bl a sid 12 i huvuddelen och sid 13 och 14 i bi-

laga lagstiftning och miljömål. Bygg- och miljöförvaltningen vill betona att miljöavdelningen 

som tillsynsmyndigheten utövar tillsyn av miljöbalkens krav och dess följdlagstiftning, bland 

annat avfallsförordningen. Detta innefattar tillsyn över kommunala och privata verksamheters 

avfallshantering, men även privatpersoners hantering av avfall. Beträffande ansvaret för åter-

vinningscentralen i Västerskog så borde detta fokuseras till avfallsenheten och inte miljöav-

delningen som tillsynsmyndighet. Utgångsläget borde vara att tillsynsmyndigheten bara 

stämmer av att hanteringen sker i enlighet med lagstiftningen vilken är en liten del i ansvaret.  

Svar 

Meningen ”I tillsynsmyndighetens tillsynsansvar ingår även återvinningscentralen i Väster-

skog.” har tagits bort.  

I bilaga lagstiftning och miljö under avsnitt 10 har texten ”Bygg- och miljönämnden (Miljö-

avdelningen) ansvarar för tillsyn på återvinningscentralen, verksamhetsutövarnas avfallshan-

tering i kommunen så att de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken Kap 2 efterföljs samt 

tillsyn över hemkomposteringen.” tagit bort och ersatts med  ”Miljöavdelningen som till-

synsmyndigheten utövar tillsyn av miljöbalkens krav och dess följdlagstiftning, bland annat 

avfallsförordningen. Detta innefattar tillsyn över kommunala och privata verksamheters av-

fallshantering, men även privatpersoners hantering av avfall.” 

 

Yttrande 

Lagstiftningen kring övergivna bilar kan ibland vara komplicerad men är viktig. Bygg- och 

miljöförvaltningen anser att texten om bilar på sid 14 i bilaga nulägesbeskrivning bör förtyd-

ligas.  

Kommunens gatuenhet har genom särskild lagstiftning rätt att flytta fordon. Detta är dock 

ogörligt på sådan mark som ägs av annan än kommunen med anledning av lagstiftningens ut-

formning (Lag (1982:129) om flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flytt-

ning av fordon i vissa fall (FFF)). Utifrån lagstiftningen kan gatuenheten däremot hjälpa en 

fastighetsägare att flytta på bilar som står på dennes mark – ”kommunen bör bistå markägaren 

med uppgifter eller hjälp så att hanteringen blir smidig”. Gatuenheten kan alltså, på en fastig-

hetsägares begäran, flytta bilarna, men eftersom ”kostnaden får inte påföras kommunen” så 

kan markägaren få kostnader om inte fordonsägaren betalar. Tillsynsmyndigheten i Håbo 

kommun arbetar utifrån miljöbalken och dess nedskräpningsparagraf (15 kapitlet 30 paragraf) 

– ”ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”. Ut-

ifrån den paragrafen ska kravet ställas mot ägaren av bilen. Oavsett lagstiftning har fordonsä-
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garen det yttersta ansvaret för att flytta sin bil och betala för det. Antalet bilar som får mellan-

lagras på Återvinningscentralen i Västerskog regleras i verksamhetens tillstånd. 

 

Svar  

Följande text har lagts till i nulägesbeskrivning för förtydligande: ”Kommunens gatuenhet har 

genom särskild lagstiftning rätt att flytta fordon. Detta är dock ogörligt på sådan mark som 

ägs av annan än kommunen med anledning av lagstiftningens utformning (Lag (1982:129) om 

flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 

(FFF)). Utifrån lagstiftningen kan gatuenheten däremot hjälpa en fastighetsägare att flytta på 

bilar som står på dennes mark – ”kommunen bör bistå markägaren med uppgifter eller hjälp 

så att hanteringen blir smidig”. Gatu- och parkenheten kan alltså, på en fastighetsägares begä-

ran, flytta bilarna, men eftersom ”kostnaden får inte påföras kommunen” så kan markägaren 

få kostnader om inte fordonsägaren betalar. Tillsynsmyndigheten i Håbo kommun arbetar uti-

från miljöbalken och dess nedskräpningsparagraf (15 kapitlet 30 paragraf) – ”ingen får skräpa 

ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”. Utifrån den paragrafen 

ska kravet ställas mot ägaren av bilen. Oavsett lagstiftning har fordonsägaren det yttersta an-

svaret för att flytta sin bil och betala för det. Antalet bilar som får mellanlagras på Återvin-

ningscentralen i Västerskog regleras i verksamhetens tillstånd.”  

 

Yttrande 

På sid 22 i nulägesbeskrivningen så är uppgifterna om jordbruk 10 år gamla. Generellt sätt 

minskar djurhållningen i kommunen från år till år och bygg- och miljöförvaltningen anser 

inte att så gamla uppgifter borde användas i en nulägesbeskrivning. 

Svar  

Informationen tas bort från avfallsplanen. I kommande revidering ses punkten över för even-

tuell uppdatering.   

 

Yttrande 

I stycket om avfallsupplag på sid 22 i bilaga nulägesbeskrivning handlar bara de två första 

meningarna om avfallsupplag. All text från ”Inventering av förorenade områden…” och vi-

dare handlar om förorenad mark i stort och inte om avfallsupplag. 

Svar 

Rubriken har förtydligats med tillägget ”och förorenad mark”.  

 

Yttrande 

I bilagan med uppgifter om nedlagda deponier så är det en del uppgifter som inte stämmer. 

Kommunen är inte huvudman för dragets deponi. Sandbäckstvätten är inte en deponi. Bygg- 

och miljöförvaltningen bifogar med detta yttrande ett dokument med korrekt information 

vilken är samma information som har sänts till avfallsenheten vid tidigare tillfällen. Om av-

fallsplanen ska beskriva samtliga nedlagda deponier, även samtliga privata, så finns även yt-

terligare deponier. 

Svar  

En uppdaterat version av bilagan är tillagd till avfallsplanen.  
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Yttrande 

I avsnitt 3.3 under nulägesbeskrivningen samt på sid 3 i bilaga sammanställning till länssty-

relsen står det tillståndsnämnden istället för bygg- och miljönämnden.  

 

Svar 

Ordet tillståndsnämnden har ersatts med bygg- och miljönämnden 

 

Yttrande 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit del av Länsstyrelsen i Uppsalas yttrande där de bl a 

framfört att det kan vara ett kommunalt intresse att finna en lösning på problemet om att det 

är svårt för småföretagare att på ett rationell och miljöriktigt sätt bli av med kasserade kemi-

kalier. Bygg- och miljöförvaltningen vill instämma i länsstyrelsens beskrivning av proble-

met för småföretagare och hoppas att avfallsenheten arbetar med frågan.  

Svar  

I samband med planerade utbyggnaden av återvinningscentralen kommer frågan gällande 

mottagnade av farligt avfall från småföretagare att utredas.   

 























 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-26  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 2 Dnr 2015/00343  

Granskning av fakturor för VA-investeringar 

Tekniska utskottets beslut 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar på revision-

ens frågor och påpekanden.  

Sammanfattning  

Kommunens revisorer har granskat VA-enhetens fakturor för VA-

investeringar. Granskningen visade följande: 

Det saknas underlag i ekonomisystemet till vissa VA-fakturor 

De fakturor som stickprovis granskats är generellt utförliga och innehåller 

såväl beställning som dagboksanteckningar med mer. 

Det är svårt att bedöma om projektets totalkostnad mot entreprenör är rim-

liga avseende nedlagd tid. Revisorerna önskar veta hur kommunstyrelsen 

säkerställer att utbetalda ersättningar är rimliga i projekt 618, Kärrsångarvä-

gen 1. 

Underlagen till fakturorna har sparats i särskilda, för ändamålet skapade 

mappar för projekten. Mapparna har legat i VA-enhetens mappstruktur. Fak-

turorna har granskats mot underlagen för projektet. En ny rutin har nu upp-

rättats, där fakturaunderlaget skannas in av granskaren och följer med faktu-

ran. Rutinen säkerställer att underlaget finns i ekonomisystemet. 

VA-enheten är beställare av projekten och ansvarar för att en kontinuerlig 

dialog och granskning av projekten sker. Det gäller ekonomiskt, utförande 

och tidsåtgång. 

I projekt 618, Kärrsångarvägen 1, gäller projektet en vattenläcka som upp-

står 2015-01-12 på kvällen. Projektet tog betydligt längre än vad som är 

brukligt, på grund av felaktigheter i VA-enhetens kartsystem. Ventiler som, 

enligt kartan, skulle stänga av ledningen, var inte i drift eller var ur funktion. 

Ett betydligt större område blev således utan vatten. Arbetet skedde på jour-

tid vilket därmed kraftigt fördyrar projektet. Under arbetet, upptäcktes en 

servisventil som var ur funktion, vilken också byttes. Vattenläckor är alla 

olika och ett överslag på hur mycket det kan kosta är därför svårt. Förutsätt-

ningarna skiljer sig markant från den ena läckan till den andra. Fakturaun-

derlagen bifogas.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-01-26  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport, Intern kontroll av investeringar  

- Fakturaunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2016-01-12 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen för beslut 

Tekniska avdelningen för kännedom 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-12 KS 2015/00343 nr 64688 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Susanne Nyström, Nämndsekreterare/administratör 
0171 525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

 

Granskning av fakturor för VA-investeringar 

Tekniska utskottets förslag  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar på 

revisionens frågor och påpekanden.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat VA-enhetens fakturor för VA-

investeringar. Granskningen visade följande: 

 Det saknas underlag i ekonomisystemet till vissa VA-fakturor 

 De fakturor som stickprovis granskats är generellt utförliga och 

innehåller såväl beställning som dagboksanteckningar med mer. 

 Det är svårt att bedöma om projektets totalkostnad mot entreprenör är 

rimliga avseende nedlagd tid. Revisorerna önskar veta hur 

kommunstyrelsen säkerställer att utbetalda ersättningar är rimliga i 

projekt 618, Kärrsångarvägen 1. 

 

Underlagen till fakturorna har sparats i särskilda, för ändamålet skapade 

mappar för projekten. Mapparna har legat i VA-enhetens mappstruktur. 

Fakturorna har granskats mot underlagen för projektet. En ny rutin har nu 

upprättats, där fakturaunderlaget skannas in av granskaren och följer med 

fakturan. Rutinen säkerställer att underlaget finns i ekonomisystemet. 

VA-enheten är beställare av projekten och ansvarar för att en kontinuerlig 

dialog och granskning av projekten sker. Det gäller ekonomiskt, utförande 

och tidsåtgång. 

I projekt 618, Kärrsångarvägen 1, gäller projektet en vattenläcka som 

uppstår 2015-01-12 på kvällen. Projektet tog betydligt längre än vad som är 

brukligt, på grund av felaktigheter i VA-enhetens kartsystem. Ventiler som, 

enligt kartan, skulle stänga av ledningen, var inte i drift eller var ur funktion. 

Ett betydligt större område blev således utan vatten. Arbetet skedde på 

jourtid vilket därmed kraftigt fördyrar projektet. Under arbetet, upptäcktes 

en servisventil som var ur funktion, vilken också byttes. Vattenläckor är alla 

olika och ett överslag på hur mycket det kan kosta är därför svårt. 

Förutsättningarna skiljer sig markant från den ena läckan till den andra. 

Fakturaunderlagen bifogas. 

  

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-12 KS 2015/00343 nr 64688 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser finns eller finansiering krävs.  

Uppföljning 

VA-enheten har ändrat sina rutiner för fakturaunderlagen. Nu kommer 

underlagen att finnas i ekonomisystemet och bifogas med fakturan. 

 VA-enhetens granskning av projekt 618, har visat att det rådde 

omständigheter som gjorde att arbetet tog längre tid än normalt och att 

kostnaden var motiverad. 

Beslutsunderlag 

– Revisionsrapport, Intern kontroll av investeringar  

__________ 

Beslut skickas till 

Revisionen  

 



Fakturaunderlag Sid 1 av ( 2 )

Fakturaunderlag företag

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB Postgiro Telefon 0171-46 70 70
Box 40 Bankgiro 670-4118 Telefax

746 21  Bålsta Org.nr 556808-0385

Fakturaunderlag: 1 Beställare: Håbo kommun
Jimmie Steibert

Projekt: 618 Kärrsångarvägen FE529
Märkningar: 838 81 HACKÅS
Övr. noteringar:

Datum Benämning Antal Enhet Pris/
enhet

Summa Moms

2015-01-12 Lastbil 3-axl med kran 2 tim 820.00 1 640 25.00
Tungavstängning med räcke 21 m 270.00 5 670 25.00
Kravallstaket 15 m 176.00 2 640 25.00
Lastbil 3-axl 16 tim 666.00 10 656 25.00
Grävmaskin på hjul, 10-15 ton 16 tim 707.00 11 312 25.00
Yrkesarbetare 16 tim 365.00 5 840 25.00
Dränkbar slampump 201- 400 l/min inkl 1 bd 200.00 200 25.00
Elverk, 2-fas 220v 1 bdag 200.00 200 25.00
Tillägg för beordrat arbete mellan 18.00 - 22.00 u 8 tim 104.00 832 25.00
Tillägg för beordrat arbete mellan 22.00 - 06.00 u 4 tim 104.00 416 25.00
Fall B 0-50 m³ 15 m³ 325.00 4 875 25.00

2015-01-13 Lastbil 3-axl 6 tim 666.00 3 996 25.00
Grävmaskin på hjul, 10-15 ton 6 tim 707.00 4 242 25.00
Yrkesarbetare 6 tim 365.00 2 190 25.00
Dränkbar slampump 201- 400 l/min inkl 1 bd 200.00 200 25.00
Elverk, 2-fas 220v 1 bdag 200.00 200 25.00
Tillägg för beordrat arbete mellan 22.00 - 06.00 u 12 tim 104.00 1 248 25.00
Fall B 0-50 m³ 20 m³ 325.00 6 500 25.00
dim.40PE80 PN10 2 st 209.00 418 25.00
Avstängningsanordning på vattenledning 1 st 4 064.00 4 064 25.00
Fall B. 10 m³ 465.00 4 650 25.00
Fall B 20 m³ 361.00 7 220 25.00
Fall A 5 m³ 62.00 310 25.00



Fakturaunderlag Sid 2 av ( 2 )

Fakturaunderlag företag

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB Postgiro Telefon 0171-46 70 70
Box 40 Bankgiro 670-4118 Telefax

746 21  Bålsta Org.nr 556808-0385

Material Dahl
Rak koppling 401 plast-plast 1 st 285.78 286 25.00

2015-01-14 Lastbil 3-axl med kran 2 tim 820.00 1 640 25.00
Lastväxlare 6 tim 820.00 4 920 25.00
Grävmaskin på hjul, 10-15 ton 6 tim 707.00 4 242 25.00
Yrkesarbetare 6 tim 365.00 2 190 25.00

Totalt ex moms 92 797
Momsbelopp 23 199
Totalt ink moms 115 996

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB/ Elin



Fakturaunderlag Sid 1 av ( 1 )

Fakturaunderlag företag

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB Postgiro Telefon 0171-46 70 70
Box 40 Bankgiro 670-4118 Telefax

746 21  Bålsta Org.nr 556808-0385

Fakturaunderlag: 2 Beställare: Håbo kommun
Jimmie Steibert

Projekt: 618 Kärrsångarvägen FE529
Märkningar: 838 81 HACKÅS
Övr. noteringar:

Datum Benämning Antal Enhet Pris/
enhet

Summa Moms

2015-01-22 Lastbil 3-axl med kran 2 tim 820.00 1 640 25.00
Yrkesarbetare 6 tim 365.00 2 190 25.00
Grävmaskin på hjul, 10-15 ton 6 tim 707.00 4 242 25.00
Gräsyta Växtjord tjocklek 100 mm 30 m² 83.00 2 490 25.00
Sådd 30 m² 16.00 480 25.00

Totalt ex moms 11 042
Momsbelopp 2 761
Totalt ink moms 13 803

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB/ Elin
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