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Revisionsrapport, granskning av kommunens 
avfallsverksamhet, yttrande 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat verksamhetens 
styrning, ledning och uppfoljning utifrån gällande riktlinjer och mål. 
Gransimingen har baserats på avfallsstatistik från 2013 och har gjorts som 
ett led i att all verksamhet ska granskas. 

Revisionsfrågan som skulle besvaras var om kommunstyrelsens (och 
tidigare miljö- och telmiknämndens) styrning, ledning och uppfoljning varit 
tillräcklig for att säkerhetsställa att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? 

PwC:s bedömning och svaret på revisionsfrågan är att kornmunstyrelsen och 
tidigare miljö- och tekniknämndens styrning, ledning och uppfoljning inte 
varit helt tillräcklig for att säkerhetsställa att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. De 
betonar dock att betydande satsningar har gjorts för att skapa en hög 
serviceb'Tad 10r utsortering av avfall. 

Bakgrund 
Det år som revisionen har valt att granska avfallsverksamheten, 2013, var ett 
år då enheten arbetade med stora forändringar både avseende avfallstaxan 
och insamlingssystemet for hushållsavfall. Enheten arbetade även med att få 
renare avfallstyper på återvinningscentralen, minska mängden som går till 
deponi samt påbötjade arbetet med nya avfallsplanen. Arbete med att 
forebygga uppkomst av avfall och forändring av avfallsströ1mnar tar tid 
innan det ger genomslag och visar sig i statistiken och avfallstaxan gjordes 
om for att få en taxa anpassad till det nya insamlingssystemet 

De forändringar som genomfordes under 2013 och som fortfarande pågår 
har påverkat statistiken för 2014 på ett positivt sätt. Taxemässigt ligger 
Håbo kommun fortfarande högt, främst på grund av avfallsmängderna men 
också på grund av den höga service graden. Taxan antas inte behöva höjas de 
närmaste åren utan finansieras genom nuvarande avgifter och avfallsfonden. 

Kontrollfrågor 
Följande frågor ställdes av PwC for att besvara revisionsfrågan. Nedan ger 
avfallsenheten sina synpunkter på PwC:s bedömningar som finns i 
rapporten. 

Vilka mål och krav finns för verksamheten? 
Avfallsenheten instämmer med PwC:s bedömning. I samband med 
antagandet av den nya avfallsplanen kornmer det att fortydligas ytterligare 
vilka mål och krav som finns for verksamheten. 
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Hur ser volym- och kostnadsutveckling ut jämfört med andra? 
PwC bedömer att Håbo kan ha högre avgifter än flertalet kommuner men 
påpekar också att järnfåra avfallstaxor mellan alla landets kommuner är 
mycketsvått då det ingår olika insamlingssystem, tjänster och servicenivå. I 
Håbo kommun har vi högre avgifter en genomsnittet vilket beror på hög 
konsumtion och stora avfallsmängder men också på servicenivån. Till 
exempel kan nätrutas att vi har hög tillgänglighet på återvinningscentralen, 
kommuninvånare kan lämna fria mängder bygg- och rivningsavfall, däck 
med fålg och avfall från verksamheter tas emot. Många återvinnings
centraler har begränsade öppettider, begränsat antal besök per år och/eller 
tar betalt får mängd lämnat avfall. Håbo konunun erbjuder också 
fastighetsnära el-avfallsinsamling och en mobil återvinningscentral i 
Skoldoster, detta är något som vi har upphandlat i tidigare och nuvarande 
avfallsentreprenader med syftet att det ska vara lätt får kommuninvånare att 
bli av med sitt avfall. 

Angående volymutvecklingen så har Håbo ökade mängder avfall totalt sett 
och det är främst mängden grovavfall som ökar. l Håbos statistik ingår även 
grovavfall från verksamheter vilket gör siffran svåttolkad. Avfallsenheten 
kommer att se över hur insamlade mängder från verksamheter kan 
särredovisas får att få en så rättvis statistik som möjligt. 

Under 2014 har avfallsströmmarna fårändrats tack vare det nya 
insamlingssystemet med matavfalL statistiken, se tabell, visar att 
mängderna till fårbrämung har minskat, andelen till biologisk återvinning 
och utsortering av fårpackningsmaterial har ökat sen vi infårde utsattering 
av matavfalL Den antagna miljöstrategin tillsamn1ans med den nya 
avfallsplanen tror vi kommer kunna ge möjlighet att arbeta på en bredare 
front i kommunen med avfallsminimering. 
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Jämförelse av avfallsmängder och avfallstyper i Håbo 2012-2014 

Kg/pers & år 

Ar 2012 2013 2014 

Antal invånare 19800 19900 20000 

Hushållsa~all i kärl t ill 
energiutvinning 230 220 190 
Hushållsavfall i kärl till 
biologiskåtervinning x 3 33 
Hushållsavfall till 
materialåtervinning 
(föt:"packningar, FTI) 67 62 65 
Grovavfall till 
energiutvinning 168 176 176 
Grovavfall till 
biologiskåtervinning 35 32 34 

Grovavfall till 
materialåtervinning 66 69 80 
Grovavfall till depeni 11 5 3 
El-avfall 19 23 21 
FA 4 5 4 

Summa 601 595 607 

l vilken utsträckning uppfyller verksamheten målen? 
Avfallsenheten instämmer till PwC:s bedömning att den tidigare 
avfallsplanen inte tydligt visar huruvida målen uppnåtts och forhåller sig till 
ED-direktiv och nationella mål. I den nya avfallsplanen kommer en 
tydligare redovisning av åtgärder och nyeleetal ge bättre svar på hur vi når 
uppsatta mål. Redovisning av detta kommer att ske årligen. 

Får nämnden tillräckligt information om verksamheten? 
Avfallsenheten instätmner med att avfallshantering är en vilctig 
samhällsprocess och en viktig del i miljöarbetet Antagandet av den nya 
avfallsplanen kommer att tydliggöra kornmunens inriktning avseende 
avfallshanteringen och den utgår från miljöstrate gin, kommunens 
överglipande mål, visionen Vårt Håbo 2030 och de nationella 
milj ökvalitetsmålen. 

Avfallsenheten kommer att fortsätta att kontinuerligt ge information till 
nämnden och inför 2015 har nyckeltalen anpassats till A v fall Sveriges 
redovisning for att underlätta jämförelser med andra konmmner. Under 2015 
kommer avfallsenheten att utreda samarbete med andra kommuner avseende 
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upphandling, olika servicegrader, tjänster och system infår de nya 
avfallsupphandlingarna då entreprenaderna löper ut under 2017. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Gransluring av kommunens avfallsverksambet, 
november 2014 

Tjänsteskrivelse, 2015-03-09, hidnr 2014.1433 

Tekniska utskottets behandling av ärendet 
Avfallschef Anna Darpe fåredrog ärendet. Revisionen har kontaktats får att 
fårlänga svarstiden men de har inte svarat än. 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommtmstyrelsen godkänner fårvaltningens fårslag till svar på 
revisionsrapport avseende avfallsverlcsambeten. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Avfallsenheten 
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Medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- och 
cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö, Skokloster 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att bygga en 
fmtsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö. 
Förslagsställaren påpekar att trafiken på slottsskogsleden ökar hela tiden i 
takt med att befolkningen i Siwkloster ökar. För att skydda cyklister och 
gående behövs en fortsättning på gång- och cykelleden från södersleogen 
norra till Vilcsjö. 

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

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, hidnr 2013.2252 

Beslut MTN § 115/2014 

Tjänsteskrivelse, hidnr 2015.1130 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att avslå medborgarfOrslaget. 

Beslutsexpediering efter beslut i fullmäktige 
Gatu- och parkenheten 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
F örslagsställaren 
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Medborgarförslag om att ordna en strandpromenad mellan 
Måttan i Häggeby och Skokloster slott 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarfårslag med önskemål om att göra en 
strandpromenad av Upplandsledens sträckning mellan Måttan i Häggeby till 
slottet i Skokloster. Förslagsställaren anser att det talas mycket om hur 
många mil stränder det fi1ms i Håbo kommun men att det inte finns några 
sh·andpromenader som gör dessa stränder tillgängliga. Strandpromenadema 
skulle vara iordningställda så att det kunde gå att promenera och cykla där. 
De skulle också vara utrustade med bänkar, papperskorgar, toaletter och ett 
antal bivacker. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarfårslag, hidnr 2013.2251 

Beslut MTN § 117/2014 

Tjänsteskrivelse, hidm 2015.1138 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens fårslag till kornmunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges bes l ut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarfårslaget. 

Beslutsexpediering efter beslut i fullmäktige 
Gatu- och parkenheten 
F örslagsställaren 
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Medborgarförslag avseende trafikförhållanden på 
Enköpingsvägen, mellan väg 146- korsning Ekillabadet 

Sammanfattning 
I september 2013 (2013-09-05) inkom de boende på stenbjörns väg med en 
skrivelse avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen (väg 545) fi:ån 
korsning 146 på E 18 och fram tillkorsning Ekillabadet. Slaivelsen är ställd 
till Länsstyrelsen i Uppsala län, Trafikverket, Polisen i Uppsala län och 
Håbo kommun. 

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

Eftersom slaivelsen är ställd till ett antal olika myndigheter så vill man 
påpeka vikten av att de olika myndigheterna ~am verkar kring de boendes 
begäran, trots att beslut om frågoma fattas av olika myndighetsutövare. 
Begäran om hastighetssänkning riktas till Länsstyrelsen och Trafikverket, 
begäran om uppsättning av hastighetskameror tiktas till Trafikverket och 
begäran om intensifierad trafikövervakning riktas till polismyndigheten. 

Gentemot Håbo kommun riktas en begäran om att kommunen ska hantera 
och åtgärda de frågor som berör kommunen samt att kommunen ska vara 
sammanhållande i hela iiågeställningen. Man vill också att hela slaivelsen 
ska ses som ett medborgarförslag som handlar bland annat om h·afiksäkerhet 
får kommuninvånarna och trafiksäker skolväg. 

Miljö- och teknilmä1m1den yttrade sig till kommunstyrelsen 2014-03-17 
(MTN § 35, MTN 2013/91). I yttrandet besvaras de frågor som kanhanteras 
inom miljö- och telmilmämndens ansvarsområde. Nä1m1den föreslår att 
asfaltera gång- och cykelvägen under fömtsättning att kommunful1mäktige 
beslutar om investeringsmedel får ändamålet. Nä1m1den anser vidare att 
Trafikverket i egenskap av väghållare bör vara den sammanhållande pmien i 
frågan. 

Efter konmmnstyrelsens beredning av ärendet återremitteras 
medborgarförslaget till miljö- och tekniknä1m1den med motive1ingen att det 
inte redovisats en beräkning av vad en asfaltering av gång- och cykelvägen 
skulle kosta samt en fårfrågan om asfalte1ingen flnns med i nä1m1dens 
budgetprocess får 2015. 
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Kommunstyrelsen anser också att nämnden bör förtydliga hur kommunen 
bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt få till stånd en lösning i 
frågan. Ärendet återremitteras till miljö-och tekniknämnden för 
kompletterande information. 

Förvaltningens beredning 
Miljö- och tekniknä1m1den har på kommunstyrelsens begäran tagit fram en 
kostnadsberäkning för asfaltering av den befintliga gång-och cykelvägen 
som löper parallellt med väg 545 från Grans gård till Ekillabadet. Den 
aktuella sträckan är l ,4 lem lång. Kostnaden uppskattas ti11 ca l ,5 Mlu med 
reservation för att det salenas kunskap om vägkroppens uppbyggnad. Denna 
kan komma att behöva förstärkas och då ökar kostnaden med ca 500 th. 
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut för 2015 prioriterat underhåll och 
avstått från satsningar på nybeläggningar, vilket skulle vara aktuellt i det här 
fallet. 

Kmmmmstyrelsen har också begärt att nämnden ska förtydliga hur 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt få till en 
lösning. För att förtydliga detta måste de olika parternas 
roller/ansvarsområden redovisas. 

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

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

Håbo lcommtm har ansvar för de kommunala vägarna. I ansvaret ingår 
drift och underhåll, trafiksäkerhetsfrågor, rätt att besluta om 
hastighetsgränser och andra lokala trafilcföresla.ifter. 

Håbo kommun har alltså inte rätt att besluta om hastighet eller andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545. Däremot kan Håbo kommun 
agera genom att lyfta frågan i de fmilöpande diskussioner som lemrummen 
för med Trafikverket och länsstyrelsen beträffande de större vägarna ur ett 
regionalt och lokalt perspektiv. Kommunen kommer att lyfta 
förslagsställarnas yrkanden och hänvisa till att både polisen och miljö- och 
telmiknämnden tidigare yttrat sig i ärendet och då påpekat att det vore 
angeläget med en hastighetssänkning och andra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på platsen. 

Miljö- och tekniknänmden beslutade i december 2014 att uppdra till 
tekniska avdelningen att tillsammans med plan- och utvecklingsavdelningen 
undersöka möjligheten att anlägga en vändplan för bussar i korsningen 
stenbjörns väg och Grans Gårds väg, i samarbete med Upplands lokaltrafik. 
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Beslutsunderlag 
Medborgarfcirslag, daterat 2013-09-05 , hidnr 2013.2481 
Beslut MTN § 116/2014 
Tjänsteshivelse, 2015-02-24, hidm 2015.1151 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Komnnmstyrelsens fårs lag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om trafikfcirhållanden 
på Enköpingsvägen från korsning(traf1kplats) 146 och korsning 
Ekillabadet. 

Beslutsexpediering efter beslut i fullmäktige 
Förslagsställaren 
Plan- och utveckling (får kännedom) 
Gatu- och parkenheten 
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Information 

- Återvinningscentralen konnner att behöva byggas ut för att möta det 
ökande behovet av utsorterat avfall. En referensgrupp kan behövas i 
samband med planeringen av det. Öppettiderna kan behöva anpassas 
utifrån behovet. 

- Ny telmisk chefböljar i juni. 

- Information om hur det går med utredning av stopp för mjuka linjen 
utanför centrum efterfrågas. Återrapportering till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde önskas. 

- Det finns även önskemål om att mjuka linjen ska stanna utanför Lidl. 
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