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Datum 

2011-02-23 
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Miljö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas 
till miljö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden f'ar ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
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L Redovisningen godkänns. 
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Miljö- och teknikförvaltningen 
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Förvaltningen har upprättat årsredovisning för år 20 10 enligt anvisningar 
från kommunstyrelsen. 

Arets resultat uppgår till 87,5 mkr för miljö- och tekniknämnden exklusive 
VA-.och avfallsavdelningarna, vilket är ett överskridande av budgeten med 
7,3 mkr. De verksamheter som gjort de största underskotten är: 
fastighetsdrift (7,4 mkr), kommunvägar (2,6 mkr) och måltider i skola (1,6 
mkr). VA-avdelningen gjorde ett överskott på 941 tkr och 
avfallsavdelningen ett underskott på 1,1 mkr. 

Miljö- och tekniknämnden exklusive V A- och avfallsavdelningarna har 
genomfört investeringar som uppgått till 20,2 mkr under året och begär 
överföring av27,5 mkr till 2011 för att slutföra pågående projekt. VA-· 
avdelningen har genomfört investeringar som uppgått till 14,0 mkr och 
begär överföring av 16,3 mkr till 201 1 för att slutföra pågående projekt. 
Avfallsavdelningen har genomfört investeringar som uppgått till 66 tkr och 
begär inte att överföra något till 2011. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-03 
Årsredovisning 2010 Nämnder - Milj ö- och tekniknämnden 
Årsredovisning 2010 Nämnder - VA-avdelningen 
Arsredovisning 2010 Nämnder - Avfallsavdelningen 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner förslag till årsredovisning för år 
20 l O och lämnar den till kommunfullmäktige 

2. Miljö- och tekniknämnden begär överföring av investeringsbudget 
uppgående till 27,5 mkr för miljö- och tekniknämnden exklusive VA
och avfallsavdelningarna och överföring till VA-avdelningen 16,3 mkr 
till 2011 för att slutföra pågående projekt. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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1 Sammanfattning 
2010 var ett händelserikt år för miljö- och tekniknämnden. Ett år kantat av massor av 
snö, flera olika förvaltningschefer, Vegoria-utbildningar, fuktskador på kommunens 
fastigheter, nytillträdda avdelningschefer, men framför allt ett stort jobb inom närunden 
med omprioriteringar för att minimera det prognostiserade underskottet. 

Snön gjorde även att budgeten för snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning överskreds. Det innebar bland aunat att de flesta av de budgeterade 
satsningarna på underhållsbeläggning inte genomfördes. 

Även fastighetsavdelningen påverkades av snön. Avdelningens kostnader ökade på 
grund av obudgeterade kostnader för snö borttagning från tak, fuktskador och oförutsett 
inläckage. Reparationer efter inläckagen pågår fortfarande på vissa skolor. 

Nämnden påböJjade under året ombyggnationen aventreplan i kommunhuset och 
färdigställde det medborgarkontor som ska bemannas 2011. 

Ekonomiskt gjorde miljö- och tekniknämnden ett underskott på 7,3 mkr till följd av de 
problem som uppstått under året. V A-avdelningen gjorde ett överskott på 941 tkr och 
avfallsavdelningen ett underskott på l, l mkr. . . 

Inför 2011 höjs intemhyran med fYra procent, vilket gör att fastighetsavdelningen kan 
hantera ökningar av priset på energi, externa lokaler och eventuella höjningar av 
entreprenörs- och konsultpriser. Närunden har även fått 3,5 mkr till planerat underhåll, 
vilket kommer att leda till att både gatu- och fastighetsavdelningen kan genomföra ett 
merälårigsiktigt och planerat underhåll av kommunens fastigheter. Nämndens 
bedöruning är därför att 2010 var ett tufft år ekonomiskt, men att 2011 kommer att bli 
ett mycket bättre år med stabilt ledarskap och förhoppningsvis färre oförutsedda 
händelser. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 
Mycket av det som miljö- och teknikförvaltningen arbetar med är sådant som de flesta 
av oss använder dagligen utan att reflektera över. 

Förvaltningen ser till att invånarna har vatten i kranen, att sopor blir omhändertagna och 
att de allmänna platserna har belysning. Ansvaret omfattar också att se till att 
kommunens naturreservat, stränder och parker sköts och att kommunala gator, gång
och cykelvägar och busshållplatser fungerar och är säkra att vistas på. 

Miljö- och teknikförvaltningen bygger, underhåller och städar skolorna och förskolorna, 
och lagar maten som serveras där. Även kontroller av att restaurangerna arbetar på rätt 
sätt och att företag och industrier inte förorenar vår mark ligger på miljö- och 
teknikförvaltningen, liksom bygglovsfrågor och planering för var och hur kommunen 
ska bebyggas. 

Förvaltningen har personal med med vitt skilda utbildningar och arbetsområden, vilket 
ger en dynamisk verksamhet. Arbetet styrs av de beslut som fattas av politikerna i 
miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden. 
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3 Arets händelser 

3.1 Fastighetsavdelningen 
Två fuktskador uppstod på Mansängens förskola och Gröna Dalens skola. Orsaken till 
Mansängens fuktskada var takläckage och på Gröna Dalen orsakades fuktskadan av ett 
läckande golvvärmerör. Verksamheterna fick under tiden för renovering evakueras till 
andra lokaler. 

Arets snöfall har bidragit till inläckage och fukskador i flera byggnader. I flera fall har 
detta bidragit till att verksamheten i lokalen har påverkats och man har tvingats byta 
lokal under tiden för renovering. 

3.2 Gatuavdelningen 
Under året påbörjades byggnationen aven skatepark. Utformningen har skett i samråd 
med ungdomar från kommunen. Ungdomarna har upplevt dialogen, som startade med 
demokratidagarna, som något mycket positivt och de känner sig delaktiga i projektet. 

Antalet insatser inom vinterväghållningen var betydligt fler än under en normal vinter. 
Detta påverkade såväl kommunens invånare, gatuavdelningens personal och de anlitade 
entreprenörerna. 

3.3 Kostavdelningen 
Under våren uppmärksammades omfattande fuktskador i Gröna Dalens kök. 
Produktionen av mat flyttades till BCJF:s kök, Gransäterskolans kök och 
Futurumskolans kök under hela höstterminen 2010. Detta påverkar även delar av 
vårterminen 2011. Uppstarten av Gröna Dalens kök är planerad till den l mars 2011. 
Eleverna påverkades, eftersom de fick mat levererad från olika skolor och fick äta på 
engångsmaterial. Utbudet i salladsbuffen var begränsat under perioden. 

Kompetensutveckling har genomförts för all kökspersonal i "grön gastronomi", vilket 
innebär att mer rotsaker och grönsaker kommer att ingå i måltiderna än tidigare. 
Eleverna har även fått en bättre utbud av näringsriktiga sallader och grönsaksrätter. 

3.4 Miljöavdelningen 
Länsstyrelsen utförde under året en revision av kommunens miljö- och 
hälso skyddstillsyn. Bland annat kritiserades kommunens organisation av 
miljöbalkstillsynen, och att det firuis en oacceptabel resursbrist. Andra synpunkter som 
revisionen gav var att administrationen fungerar bra och att handläggningen och 
ärendehanteringen har en god kvalitet. 

Hälsoskyddet dominerades av fukt- och mögelrelaterade problem i skolor och förskolor. 

Under hösten initierade miljöavdelningen ett samarbete med Knivsta kommuns 
miljökontor för att arbeta fram samverkansformer inom tillsynen. 

3.5 Byggavdelningen 
Byggavdelningen hade för andra året i rad den högsta kundnöjdheten i hela 
bygglovsalliansen. 

Avdelningen deltog i arbetet med den fördjupade överisiktsplanen för Bålsta tätort och 
arbetade med att ta fram ett kulturmiljöprogram. 
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3.6 Planavdelningen 
En detaljplan för Skokloster udde etapp l ställdes ut och antogs under året. Planen 
innehåller cirka 300 nya bostäder. Två detaljplaner i Krägga ställdes ut och antogs, 
vilket innebär ytterligare cirka 50 bostäder i Krägga. 

GIS-, mät- och kartverksamheten arbetade under året med att införa ett nytt system för 
att förbättra hanteringen av kommunens kartinformation. 

3.7 Miljöstrategiska enheten 
Under 2010 anordnades en miljövecka i samband med Earth Hour. Miljöstrategiska 
enheten medverkade under Håbo festdag med information om naturvårdsarbetet i 
kommunen. Miljöstrategiska enheten drev också ett LOVA-projekt (lokal vattenvård) 
där tre vattendrag i Håbo undersökts. Inventeringen av Skörbydeponin har fortsatt under 
året. 

Under hösten 2010 startade även arbetet med att ta fram en 
energieffektiviseringsstrategi med tillhörande handlingsplan. Detta projekt leds av 
miljöstrategen. 

3.8 VA och avfallsavdelningen 
Arets händelser redovisas sepratat under avsnitten V A-avdelningen och 
avfallsavdelningen. 

4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

Interna intäkter 88786 85006 86193 

Summa intäkter 105762 102728 104221 

Lönekostnader -46646 -48367 -47272 

Köp av 
-30431 -29799 -35436 verksamheter 

Övriga kostnader -55316 -104570 -57470 

Interna kostnader -54312 -167 -51 564 

Summa kostnader -186705 -182903 -191 742 

Resultat -80943 -80 175 -87521 

1187 

1493 

1095 

-5637 

47100 

-51 397 

-8839 

-7346 

Miljö- och tekniknämndens totala budget för 2010 var 80,2 mkr, inklusive de särskilt 
tilldelade medel som nämnden fick till bättre skolmat, bättre städning inom skola samt 
belysning vid övergångsställen längs Stockholmsvägen och Enköpingsvägen. 
Nämndens resultat för 2010 exklusive VA- och avfallsavdelningen blev ett underskott 
på 7,3 mkr. 

Budgeterna för VA-avdelningen och avfallsavdelningen är till l 00 procent 
taxefinansierade, varför dessa verksamheter redovisas separat. 

De externa intäkterna ökade jämfört med 2009. Till stor del beror det på att flera 
detaljplaner än planerat blev antagna under 20 l O, jämfört med 2009. 
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Internhyressystemet infördes den 1 januari 2009 och drygt 95 procent av nämndens 
interna intäkter under 2010 härrör systemet. En extern utredning av 
internhyressystemet, som företaget Evidens BL W AB genomförde under hösten visar 
att systemet i princip är bra, men behöver utvecklas. 

Kostavdelningen stod för en stor del av överskottet för de interna intäkterna. Det har att 
göra med att några skolor och förskolor haft fukt- eller vattenläckor under året och att 
ombyggnationen av Slottsskolans kök försenades. I dessa fall har produktionen av mat 
skett på andra kök, och dessa produktionskök fick därför obudgeterade intäkter från de 
fukt- och vattenskadade köken. 

Totalt sett fick nämnden en positiv avvikelse på 1,5 mkr för de totala intäkterna. 

För lönekostnaderna uppstod ett överskott inom verksamheten MTF-ledning, beroende 
på att man endast hade lönekostnader för den ordinarie förvaltningschefen under en del 
av året och att de tillförordnade förvaltningscheferna har delat upp lönekostnaderna på 
flera andra verksamheter. Ä ven verksamheterna simhall och gatuJpark drift och 
underhåll redovisar överskott på 1, l mkr inom lönekostnader. Detta på grund av 
omstruktureringar mellan olika verksamheter och att vakanta tjänster inte har tillsatts 
direkt. 

Under den mycket snöiga och till viss del kalla vintern, hade gatuavdelningen mycket 
högre kostnader jämfört med ett normalår, avseende köp av verksamhet. Budgeten för 
snöröjning, halkbekärnpning, snötransport och sandupptagning överskreds med 5,9 mkr. 
För att minimera underskottet på avdelningen har man gjort omprioriteringar och 
minskat arbetet med underhållsbeläggningar till ett minimum. 

Även fastighetsavdelningen hade mycket högre kostnader än under ett normalår, för 
snöborttagning från tak, fuktskador och oförutsett inläckage. Ä ven inom denna 
avdelning krävdes neddragningar av underhållet för att balansera det stora underskott 
som uppstått på grund av köp av verksamhet. Trots minskningar av det planerade 
underhållet blev det totala underskottet för köp av verksamhet 5,6 mkr. 

Förklaringen till den stora avvikelsen mellan budget och utfall för 2010 avseende övriga 
kostnader beror på något som i bokföringssammanhang kallas för motpart. Miljö- och 
tekniknämnden budgeterar inte med motpart vilket gör att budget för till exempel 
fastigheternas kapitaltjänster är budgeterade under "övriga kostnader", men konteras 
med motpart och därför hamnar kostnaden för kapitaltjänsten under rubriken "interna 
kostnader" i matrisen ovan. 

Verksamheten fastighetsdrift står för den största enskilda avvikelsen mot budget 
avseende externa, övriga kostnader. Obudgeterade ökningar av kostnader för bland 
annat energi, fjärrvärme, lås, nycklar, belysning, skyddsutrustning och reparation av 
köksmaskiner har gjort att budgeten inte kunnat hållas. 

Även verksamheten skolmåltider, skola, hade högre övriga kostnader än budgeterat, 
framför allt för grönsaker, frukt, mejerivaror, städmateriel och leasing av fordon. 

Kostavdelningen stod för en stor del av underskottet avseende de interna kostnaderna. 
Det har att göra med att några skolor och förskolor hade fukt- eller vattenläckor under 
året och att ombyggnationen av Slottsskolans kök försenades. I dessa fall har 
produktionen av mat skett på andra kök och de icke producerande köken har därmed fått 
obudgeterade kostnader för köp av mat från andra kök. 

Totalt sett gjorde nämnden ett underskott på 8,8 mkr på kostnadssidan, vilket lett till 
miljö- och tekniknämndens totala negativa resultat på 7,3 mkr. 
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4.2 Investeringar 

Inkomster 2189 594 41 -553 

Utgifter -28523 -48371 -20289 28082 

-26334 -47777 -20248 27529 

Fullmäktige beslutade i mars 20 10 beslut att kommunen skulle bygga ett nytt 
äldreboende. Projektet kommer att löpa under flera år och budgeten för 20 lOvar 
20,0 mkr. Endast en bråkdel av dessa pengar förbrukades under året och dessa kommer 
därför att behöva lyftas över till 20 Il. På utgiftssidan stod detta projekt för en avvikelse 
på 19,1 mkr. 

Kommunen har sedan tidigare beslutat att genomföra åtgärder i kommunhuset för att 
förstärka kommunens krisledningsförmåga, så att man skapar förutsättningar för en 
effektiv och säker ledning. Detta arbete sker i samarbete med Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo. Kommunen har hos Myndigheten för sarnhällsskydd och beredskap 
(MSB) ansökt om bidrag på 50 procent av kostnaden för ombyggnationen. Bidraget 
betalas ut efter avslutat projekt. Projektet har nyligen påbörjats och fortsätter under 
2011. Avvikelsen gentemot budget för detta projekt var därför 1,9 mkr. 

Under 2010 färdigställde kommunen även medborgarkontoret i kommunhuset. Vissa 
åtgärder kvarstår vilket gör att projektet gav en budgetavvikelse med cirka 900 tkr. 
Medborgarkontoret kommer att bemannas från den 28 februari 20 Il. 

-

Nämndens har önskat föra över 27,5 mkr till 2011, eftersom dessa projekt fortfarande 
pågår. 

4.3 Driftsredovisning 

Nämnd och -391 -470 -393 Styrelseverksamhet 

MTF-Ledning -2371 -2525 -1 761 

Planavdelningen -2427 -2500 -1899 

Byggavdelningen -613 -700 .-773 

77 

764 

601 

-73 

Gatuavdelningen -27 152 -28500 -31645 -3145 

Miljöavdelningen -2209 -2350 -2039 311 

Kostavdelningen -24000 -23600 -24766 -1 166 

Fastighetsavdelning 
en 

-20888 -18100 -22773 -4673 

Miljöstrategiska -718 -1150 -1229 -79 

Information -174 -280 -243 37 

Summa -80943 -80175 -87521 -7346 

Den avdelmng som hade svårast att hålla budget under 20 lOvar 
Det finns flera bidragande faktorer till detta. Den snörika vintern är en faktor. Snön har 
även orsakat fukt- och vattenskador och inläckage på vissa av kommunens fastigheter, 
vilket har krävt akut felavhjälpande underhåll. 

En annan faktor bakom underskottet är att internhyran inte höjdes inför 2010, trots att 
flera av avdelningens kostnader har ökat. Nämnas kan att kostnaderna för köp av 
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verksamhet, som exempelvis takarbeten, glasmästeriarbeten, styr och regler, 
byggnadsarbeten, storköksarbeten, ventilationsarbeten och konsulter ökat markant. En 
jämfårelse mellan åren, avseende köp av verksamhet för hela avdelningen, visar att 
kostnaderna var 8,4 mkr år 2007,10,0 år 2008, medan 12,5 mkr användes till köp av 
verksamhet och entreprenad år 2010. 

Även gatuavdelningen påverkades av den snö som fåll under vintern och som gjorde att 
avdelningen fick mycket högre kostnader jämfårt med ett normalår. Budgeten för 
snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning överskreds med 5,9 mkr. 

För att minimera underskottet på både fastighets- och gatuavdelningen har 
avdelningarna prioriterat om och bland annat dragit ner på det planerade, långsiktiga 
underhållet. 

4.3.1 Särskilt tilldelade medel 

Kommunfullmäktige har avsatt medel får särskilda ändamål och medlen ingår i 
driftsredovisningen ovan. 

Bältre mat inom skolan -800 -822 22 

Belysning vid 
övergångsstället el-ter 
Stockholmsvägen och 
Enkö-pingsvägen 

-500 -88 -412 

Bältre städning inom 
skolan 

Summa 

-500 

-1 800 

-326 

-1236 

Kostavdelningen har tack vare denna satsning fokuserat på <;;l\.'JIUi9'1" 

-174 

-564 

mat. Hela personalen deltog i ett flertal kurstillfållen avseende vegetariskt/ekologiskt. 
En övervägande del av satsningen gick dock till en ökning av andelen ekologiska 
råvaror. Inköpen av ekologiskt odlade råvaror utgjorde 14 procent av avdelningens 
totala inköp av råvaror under 2010, vilket var en fördubbling från året innan. 

Gatuavdelningen färdigställde under året belysning vid två övergångsställen. Till de 
övriga har endast material köpts in, men arbetet kunde inte slutfåras på grund av den 
tidiga vintern. 

Lokalvårdsavdelningen fårbättrade kvaliteten på lokalvård på skolorna Gröna Dalen och 
Futurum genom utökning av personal. 

5 Mål och måluppfyllelse 

5.1 I Håbo är Medborgarna i fokus 

5.1. 1 Tjänsterna ska utvecklas och kvalitetsgaranteras utifrån 
kundens behov. Mäts genom medborgarenkät. 

Måluppfyllelse 

'iii Målet är inte uppfyllt 
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Nämndens tjänster utvecklas fortlöpande i samarbete med kunderna, men har inte 
kvalitetsgaranterats utifrån kundens behov. Under 2010 har till exempel 
miljöavdelningen utvecklat samarbetet med SOS och fastighetsavdelningen utvecklat 
felanmälan, men eftersom dessa tjänster inte är mätta i medborgarenkäten, bedömer 
nämnden att målet inte uppfYlldes. 

5.1.2 Kvalitetsgarantier på kommunikationen till 
kommuninvånarna införs. 

Måluppfyllelse 

lII! Målet är inte uppfyllt 

Under året införde VA- och avfallsavdelningen e-faktura, byggavdelningen införde e
tjänst för bygglov, fastighetsavdelningen utvecklade sin service för felanmälan och 
garantier för tillgänglighet infördes på flera avdelningar. K valitetsgarantier för 
kommunikationen till kommuninnevånarna har dock inte införts. Nämnden bedömer 
därför att detta mål inte uppfYlldes. 

5.1.3 Den fysiska utemiljön ska upplevas tryggare. Mäts 
genom medborgarenkät. 

Måluppfyllelse 

~ Målet är uppfyllt 

SCB:s annat 
"hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och helger?". Resultatet för 
denna fråga är att betyget höjts från 5,0 till 5,7. Det finns många parametrar som 
påverkar detta, exempelvis polisens arbete, belysning på vägar och gång- och 
cykelvägar och Bålstapolarnas aktiva arbete. Men även miljö- och tekniknämnden har 
genomfört många aktiviteter som kan ha bidragit till att kommunen känns tryggare. 
Exempel på aktiviteter och åtgärder är förbättringar av trafiksäkerheten längs Dalvägen, 
förstärkt belysning på skol- och förskolegårdar, förstärkt belysning på övergångsställen 
längs Stockholmsvägen samt en gångbana vid Vibyskolan. Planavdelningen gör också 
trygghetsanalyser vid planläggning av nya områden. Medborgarenkäten visar inte att de 
aktiviteter som nämnden genomfört verkligen gör att den fYsiska utemiljön upplevs 
tryggare, men bedönmingen är att nänmdens aktiviteter har bidragit till förbättringen av 
betyget. 

5.2 I Håbo är Dina skattepengar vårt ansvar 

5.2.1 ytterligare ett utvecklingsprojekt ska finansieras med 
EU städ. 

Måluppfyllelse 

~ Målet är uppfyllt 

Antal utvecklingsprojekt 
som finansierats med EU 
stöd 

o 1 1 

bedönming är att målet uppfylldes tack vare att gatuavdelningen fått EU-
bidrag för projektering av skatepark. Detta projekt kommer även att pågå under 2011. 
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5.2.2 Realistiska underhå/lsplaner avseende fastighets- och 
gatuunderhåll ska följas. 

Måluppfyllelse 
jI Målet är inte uppfyllt 

Gatuavdelningen tog under 2009 fram en underhållsplan som visade behovet av 
underhållsbeläggningar på kommunens vägar och gång- och cykelvägar. Planen visade 
ett underhållsbehov på cirka 30 mkr som skulle kunna delas upp på en femårsperiod. På 
grund av kostnaderna för vinterväghållning vintern 2010 har i stort sett inga planerade 
underhållsbeläggningar utförts, vilket gör att gatuavdelningen inte uppfyllde sin del av 
detta mål. 

Fastighetsavdelningen underhåller i dagsläget kommunens fastigheter efter befintlig 
underhållsplan, men ett arbete pågår med att ta fram en bättre och mer realistisk plan. 

Nämndens bedömning är därför att målet inte uppfylldes. 

5.3 I Håbo bygger vi för framtiden 

5.3. 1 Ta fram två detaljplaner med bostäder för ungdomar 
och äldre. 

Måluppfyllelse 
jI Målet är inte uppfyllt 

n~H" "U~llllJLll;;C'll arbetar med för 
Bålsta centrum. Dessa har inte antagits under 2010, vilket gör att målet inte uppfylldes. 

5.3.2 Ta fram en detaljplan för Skoklaster som skapar 
förutsättningar för service och näringsverk-samhet. 

Måluppfyllelse 

II Målet är uppfyllt 

Antal detaljplaner för 
Skokloster som skapar 
förutsättningar för service 
och näringsverk-samhet 

Detaljplanen för Skokloster udde 1 är antagen, men har ärmu inte vunnit laga 
Trots detta anser nämnden att målet uppfylldes. 

5.4 I Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad 

5.4.1 Införa ett system för föreningsstöd på lika villkor. 

Måluppfyllelse 

:IJj Målet är inte uppfyllt 

Bildningsnämnden har beslutat om vilken prislista som gäller för kommunala 
föreningsbidrag och hyressättning för lokaler. 

11/ 
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Under 2010 tecknades ett nytt hyresavtal mellan kommunen och Bålsta HC, som även 
gällde retroaktivt från och med säsongen 2007/2008. Detta avtal följer inte de beslut 
som kommunfullmäktige tidigare har antagit avseende kommunala föreningsbidrag och 
hyressättning för lokaler, vilket gör att nämnden inte kan se att systemet har införts och 
används. 

5.4.2 Öka företagarnas nöjdhet med kommunal service. SBA 
nyckeltal ska öka från 63-70. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 

ett aktiviteter som bygg, 
och miljö gentemot företagare. Anledningen till att nämnden trots detta inte anser att 
målet uppfylldes, är att SBA:s undersökning inte publicerats, vilket gör att nämnden 
inte vet om dessa aktiviteter har fått den önskade effekten. 

5.5 I Håbo kan Du välja 

5.5.1 Fem nya kundval införs under 2010. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 

I fullmäktiges fastställda policy för valfrihet och konkurrens anges att vruje nämnd ska 
ha en treårig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur 
valfriheten i egenregiverksamheten ska utvecklas. Planen ska revideras årligen och 
följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. 

Utredningen av de verksamheter som skulle utredas under 2010 är genomförd. 
Utförligare information om utredningarna finns i ärendet Uppföljning av valfrihet och 
konkurrens i samband med delårsbokslut år 2010. 

5.6 I Håbo finns en miljö för framtiden 

5.6.1 Minska energiförbrukningen inom kommunens 
fastighetsbestånd med 2 %. 

Måluppfyllelse 

" Målet är uppfyllt 

Minskning av 
energiförbrukningen 
inom kommunens 
fastigheter, i % 

Fooler T/' 

o 2 2 

12(28) 



Under 2010 startades ett projekt för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för 
kommunens fastigheter och transporter. Under hösten sammanställdes ennuiägesanalys 
som åskådliggör energiförbrukningen och tydligare möjliggör kommande mätningar av 
energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärder pågår löpande, som information till brukare, 
utbyte tilllågenergibelysning, fortsatt spridning av broschyrer om energi och 
källsortering, inköp av ett avstängningssystem för kommunens datorer i 
energibesparingssyfte där investeringspengar till projektet energieffektiviseringar 
kommer att användas. 

Alla dessa aktiviteter har gjort att den normalårskorrigerade förbrukningen har minskat 
med 2 procent. 

·5.6.2 Minska mängden avfall inom kommunens 
verksamheter. 

Måluppfyllelse 

~ Målet är inte uppfyllt 

Avfallsavdelningen har i dagsläget inga möjligheter att mäta mängden avfall, vilket gör 
att nämnden inte med bestämdhet kan säga att avfallet har minskat. 

Nämnden genomförde dock ett antal åtgärder, främst gällande informationsspridning. 
Bland annat fortsatte förvaltningen att sprida broschyrer om energi och källsortering. 
Under året genomförde förvaltningen även informationskampanjer riktade till förskolor 
och förskolans verksamhet, genom en miljömusikal med tema källsortering. 

5.7 I Håbo ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, 
meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga 
möjligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete. 
Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. 

Miljö- och tekniknämnden har beslutat att inte formulera något eget mål för detta 
fullmäktigemål. 

Måluppfyllelse 

t/t 
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6 Nyckeltal och analys 

6.1 Fastighetsavdelningen 

Fastighetsdrift, 
kr/m2 

Planerat underhåll, 
kr/m2 

Lokalvård, kr/m2 

Bostadsanpassning 
, st beviljade bidrag 

o kr-4 999 kr 

5 000 kr - 99 999 kr 

100000 kr-

Fastighetsdrift, kr/m2 

393 

40 

172 

64 

49 

2 

415 495 479 

37 30 39 

166 157 150 

77 82 73 

51 46 53 

9 3 3 

På grund av den snörika vintern ökade driftkostnaderna. Extra åtgärder har behövts, 
som snöskottning av tak och åtgärder efter takläckage. Nyckeltalet är högt, 495 kr/m2, 
jämfört med Repabs nyckeltal där riktvärdet är 241 kr/m2. Repab är ett ledande företag 
som gör jämförelser av kostnader inom fastighetsbranschen. Statistiken visar dock att 
medelvärdet ligger på332 kr/m2. 

Planerat nnderhåll, kr/m2 

Återhållsamhet krävdes inom det planerade underhållet då kostnaden ökade för 
fastighetsdrift. Nyckeltalet är mycket lågt i jämförelse med Repabs nyckeltal. Enligt 
Repab bör riktvärdet för underhåll vara 130 kr/m2, men visar statistiken på att 
medelvärdet ligger på 70 kr/m2, 

Lokalvård, kr/m2 

Lokalvården mäts i kr/m2 städyta och ligger relativt bra till vid en jämförelse med 
Repabs nyckeltal. Enligt Repab bör riktvärdet för lokalvård vara 170 kr/m2 städyta. 

6.2 Gatuavdelningen 

Ljuspunkt, kr/inv 

Vinterväg hållning kr 
per inv/år 

Beläggningsunderh 
åll kr per inv/år 

Gräsklippning kr 
per inv/år 

202 

503 

40 

70 

Gatuavdelningen tillämpade ett antal nya nyckeltal detta år. 

Vinterväghållning inkluderar snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning. 

219 

203 

231 

56 
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Gräsklippning inkluderar all klippning av parkytor, vägslänter, skol- och förskolegårdar 
samt puts. En prisökning har skett på grund av ny upphandling. 

6.3 Kostavdelningen 

Kostavdelnmgen har inte tagit fram några nyckeltal. 

6.4 Miljöavdelningen 

Delegationsbeslut 
Miljö- och Hälsa, st 

Rättssäkerhet, 
klagomålsärenden 
(%) 

Effektivitet, 
Livsmedel riskklass 
2 (%) 

Effektivitet, B-objekt 
(%) 

Produktivitet, totalt 

Produktivitet, 
enskilda avlopp 

Ptöäuktivitet, 
värmepumpar 

Resurser, totalt 

Resurser, 
Miljöskydd 

Resurser, 
Hälsoskydd 

Resurser, 
Livsmedel 

Resurser, 
Miljöövervakning 

280 290 

U"'VU~lll'll;;<,"tillämpade nya nyckeltal detta år, 

290 300 

0,12 

0,11 

0,28 

0,72 

0,67 

0,94 

0,77 

0,48 

0,74 

0,88 

0,33 

Avdelningen har skrivit 290 beslut på delegation. Totalt producerade avdelningen cirka 
370 beslut inräknat dem som nänmden beslutat om. 

Rättssäkerhet (%) mäts i andel klagomålsärenden som avslutas med ett 
myndighetsbeslut. 

Effektivitet (%) mäts i andelen utförda tillsynstimmar av planerade tillsynstimmar. 

Produktivitet (%) mäts i andel ärenden som avslutas per år, av de som påbörjats samma 
år. 

Resurser (%) mäts i andel tillräckliga resurser för tillsyn enligt det behov som finns. 

6.5 Byggavdelningen 
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Antal överklagade 
4 11 beslut, st 

Antal överklagade 
beslut som ändrats 1 2 
i högre instans, st 

Antal påbödade 
95 30 lägenheter, st 

Produktivitet 
(ärendeniårsarbetar 140 111 
e) 

Produktivitet 71 108 (besluUårsarbetare) 

Rättssäkerhet (%) 86 84 

Handläggningstid 
(medelvärde, antal 4,9 3,4 
veckor) 

Kundnöjdhet (%) 90 84 

"Nöjd Kund Index" 
88 80 (NKI) (%) 

I relation till målen för 2010 minskade rättssäkerhet och kundnöjdhetjämfört med 2009, 
Trenden är att detta minskar i alla kommuner och Håbo kommun ligger fortfarande i 
topp. Orsaken till minskningen är helt enkelt att för få specifika insatser gjorts. Det har 
dock lämnat tid till ren handläggning av ärenden vilket har förkortat 
handläggningstiden. 

6.6 Planavdelningen 

Detaljplaner, laga 
kraft, st 

Detaljplaner, antal 
nya 
bostadsenheter, st 

Detaljplaner, ny 
tomtarea 
verksamheter m2 

11 

275 

247300 

6 5 

3 30 

o 8000 

Antal lägenheter 20 O O 

2010 antogs varav fyra har Två av 
planerna innehåller ett stort antal nya bostadsenheter. Detaljplaner för ny 
verksarnhetsmark förväntas bli klara tmder 2011. 

6.7 Klotter och skadegörelse 

Skadegörelse, tkr 1 910 1705 1291 

Klotter, tkr 228 179 61 

Trafikskada 15 188 274 

Fukt- och vattens 547 911 1777 

Faoter .f!l:./ 
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550 

12000 

100 

1325 

200 

O 

O 
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En glädjande iakttagelse är att skadegörelsen fortsatte att minska, vilket kan bero på 
kommunens kameraövervakning på vissa objekt, ronderande vakter samt Bålstapolarnas 
aktiva arbete. 

Tyvärr gäller inte minskningen alla platser. Skadegörelsen har istället ökat markant på 
järnvägsstationen som vid flera tillfällen blivit vandaliserad och står för närmare hälften 
av de kostnader som kommunen tvingades lägga på reparationer efter skadegörelse 
under 2010. 

Fukt- och vattenskador fortsatte att öka. Ett aktivt, förebyggande arbete pågår på 
fastighetsavdelningen för att dessa ska minska i framtiden. 

7 Viktiga förändringar och trender 

7.1 Fastighetsavdelningen 
En tydlig trend är ökade krav från hyresgästerna. Det gäller bland annat krav på 
inomhusmiljön, tilläggstjänster och efterfrågan av anpassningar i lokalerna. För att 
tillmötesgå hyresgästerna kommer förvaltningen att ta fram system för en ökad service 
och fler valmöjligheter. 

Nybyggnation av friskolor kan påverka lokalresurserna. Det kan medföra att delar av de 
kommunägda lokalerna kommer att stå tomma. 

Ett arbete pågår med att ta fram en underhållsplan för kommunens byggnader. 
Dokumentationen ska visa vilken kostnadsnivå ett normalt underhåll bör ligga på och 
ska även visa hur stor del som är eftersatt underhåll. Underhållsplanen beräknas bli 
färdig under 2011. 

7.2 Gatuavdelningen 
En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. Det gäller allt från oro för barns 
trygghet och säkerhet i den offentliga miljön till trafiksäkerhet generellt. Mängden 
ärenden som inkommer via telefon och e-post fortsätter att öka. 

Samverkan med olika aktörer i samhället, som föräldraråd, företagare och föreningar 
fortsätter. Det ger positiva resultat men kräver mer tid av personalen inom avdelningen. 

Kommuninvånarnas vilja att åka kollektivt ökar. För att underlätta för de som vill åka 
kollektivt måste man utöka pendlarparkeringarna, förbättra cykelvägarna och bygga 
cykelparkeringar vid busshållplatser och stationen. 

Utbyggnaden av Västerskogs industriområde fick till följd att den tnnga trafiken på 
Kraftleden har ökat. Det medför trafiksäkerhetsproblem och därför behöver man utreda 
behov av förändringar i trafikmiljön. 

Ett behov som behöver mötas i framtiden är efterfrågan på spontanidrottsplatser och 
lekplatser, ytor och anläggningar med plats för spontana möten för alla generationer. 

7.3 Kostavdelningen 
Efterfrågan på närproducerade och/eller ekologiska livsmedel i förskolans och skolans 
måltider ökar hos både barn och föräldrar. Enligt nationella mål för 20 l O bör kommuner 
uppnå 25 procent ekologiska livsmedel. Det förtydligades i kommunfullmäktiges beslut 
2009 att ställa vedertagna etiska krav och miljökrav på de varor som ska inhandlas. Ett 
nytt tillägg i skollagen anger att skolrestauranger ska erbjuda näringsriktig skolmat till 
barn/elever. Matsedeln för vårterminen 2011 är näringsvärdesberäknad. 
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7.4 Miljöavdelningen 
Fler företag etablerar sig inom kommunen vilket leder till ökade tillsynsobjekt. Fler 
privata förskolor leder till utmaningar gällande det interna samarbetet inom kommunen. 
Det gäller även inom livsmedelsbranschen som övertar arbetsområden från den 
kommunala sektorn. 

Särskilt viktiga drivkrafter för organisationen är näringslivets och medborgarnas 
förväntningar men även strävan efter att uppnå miljömålen. 

Förändringar i lagstiftningen innebär att miljöavdelningen behöver revidera taxan för 
både livsmedel samt miljö- och hälsa under 2011. Ständiga lagförändringar och nya 
tillsynsansvar kräver en hög kompetensnivå. 

7.5 Byggavdelningen 
Ärendemängden på avdelningen var ungefär densamma som föregående år. Andelen 
stora ärenden, som industrier och nybygguationer, var dock lägre än budgeterat. Trots 
en höjd plan- och bygglovstaxa blev intäkterna därför lägre än budgeterat. 

Den nya plan- och bygglagen förväntas träda i kraft den 2 maj 20 Il. Avdelningen 
arbetade därför med förberedelser inför omställningen redan under hösten. 

Ansvaret för energirådgivningen flyttades från och med årsskiftet 2010/2011 tillbaka till 
miljöstrategiska enheten. 

7.6 Planavdelningen 
Den 2 maj2011 böljar den nya plan- ochbygglagen att gälla. Lagen innebär 
fdrälldiingar i planprocessen, och detaijplaneprogram blir frivilliga. pjanavdelningen 
kommer att kunna ta betalt för dessa kostnader i programskedet. Avgift enligt taxa 
kommer att kunna tas ut för ansökningar om nya detaljplaner. 

Den nya fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort ger en imiktning för ny planering; 
förtätning och att bygga ut Bålsta i stadstyperna småstad, stenstad och trädgårdsstad. 

EG-direktivet Inspire syftar till att ge bättre tillgång till geodata genom olika tjänster på 
Internet så att myndigheter på ett effektivare sätt ska kunna byta data med varandra. 
Under 2011 blir det möjligt att utbyta och köpa data och tjänster via en Internetbaserad 
tjänst. 

7.7 Miljöstrategiska enheten 
Ett tydligt fokus för milj östrategiska enheten kommer att vara klimat-och energifrågan. 
En energieffektiviseringsstrategi med tillhörande handlingsplan tas fram under våren 
2011. Arbetet fortsätter med tematiskt tillägg för vindkraft samt klimatavtal, energi- och 
klimatrådgivningssamordning. Kopplade till dessa frågor är också ett ökat 
kommunikationsbehov både internt och externt. 

Alla förorenade områden ska utredas och vid behov åtgärdas enligt länsstyrelsens 
handlingsprogram och delmålet som rör efterbehandling av förorenade områden. Ett 
utökat kontrollprogram för Skörbytippen tas fram under 2011 vilket medför högre 
kostnader. Under 2011 ansvarar även miljöstrategiska enheten för att ta fram en 
provtagningsplan för Kalmarsandsdeponin, vilket också medför ökade kostnader. 

8 Intern kontroll 
Nämnden har inte gjort någon internkontrollplan för 2010. 
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9 Drifts- och investeringsredovisning 

9.1 Driftsredovisning -Q:;=-
Handikappråd -25 -40 -45 -5 

Miljö-o 
-217 -240 -176 64 

tekniknämnden 

Tillståndsnämnd 
en -148 -190 -173 17 

Mät, kart o GIS -1 061 -1 200 -1 123 77 

Bygg -613 -700 -773 -73 

Detaljplan, -1 366 -1300 -776 524 1 
områdesbestäm . 

Kommunvägar -4338 -4489 -7100 -2611 2 

Gång o 
cykelväg, -464 -200 -129 71 
kommunv. 

Statskommunal -3611 -4613 -4285 328 3 
a vägar 

Gång o 
cykelväg, -157 -200 -56 144 4 
statskom 

Stöd t enskild -287 -300 -360 '60 väghållnin 

Gatu- o 
gångvägsbelysn -4073 -4295 -3958 337 5 
ing 

Trafiksäkerhetsr -7 -20 -15 5 
ådet 

Parkeringar -4 -200 -11 189 6 

Gatu/park drift o -2932 -4430 -3907 523 7 
underh 

Parkverksamhet -2110 -1729 -1433 296 8 

Gårdsanläggnin 
-2498 -1 732 -2478 -746 9 

gar 

Miljöavdelning, 
-869 -1 232 -1 208 24 

stab 

Miljöskydd -765 -598 -463 135 10 

Hälsoskydd -527 -390 -328 62 

Livsmedel -49 -130 -39 91 

Utomhusanlägg -1 826 -1 392 -1 369 23 
ningar 

Ishall -1 945 -1 800 -2568 -768 11 

Simhall -2341 -2600 -2532 68 
. 

Föreningslokale -1 329 603 2627 2024 12 
r 

Skolmåltider, -8477 -8360 -8210 150 13 
förskola 
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Skolmåltider, 
-13843 -13346 -14907 -1561 14 

skola 

Skolmåltider, -1 680 -1 893 -1649 244 15 
gymn. skola 

Bostadsanpass 
-3102 -3000 -1 743 1257 16 

ning 

Arbetsområde o 11 1464 196 -1 268 17 
lokaler 

Bostadsverksa -567 913 1210 297 18 
mhet 

Buss, bil, 
-560 -500 -1446 -946 19 

spårbund trafi 

MTF-Iedning -2247 -2560 -1 761 799 20 

Ofördelade -124 O O O 
medel 

Information -174 -280 -244 36 

Motorvärmare O 35 O -35 

Miljöstrategiska -718 -1 150 -1229 -79 
enheten 

Fastighetsdrift -1577 -4480 -11 850 -7370 21 

Lokalvård -10652 -10100 -10062 38 

Underhåll -3776 -3500 -3151 349 22 

Totaler -80943 -80175 -87521 -7346 

Kommentarer driftsredovisning 

1 Detaljplan, områdesbestämmelser 

Under 2010 utökades avdelningen med personal, vilket gjorde att flera planer kunde 
hanteras och även bli antagna. En omfattande plan avseende Skokloster Udde, etapp 1, 
antogs under året. En tjänst har varit vakant under hösten. 

2 Kommunvägar 

Kostnaderna ökade för vinterväghållningen. 

3 Statskommunala vägar 

Underhållsbeläggningar utfördes inte i beräknad omfattning. 

4 Gång- och cykelvägar, statskommunala 

Underhållsbeläggningar utfördes inte i beräknad omfattning. 
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5 .Gatu- och gångvägsbelysning 

När det gäller belysning vid övergångsställen har två övergångsställen färdigställts. Till 
de övriga har endast material köpts in. Arbetet utfördes inte på grund av den tidiga 
vintern. 

6 Parkeringar 

Planerade beläggningsarbeten har inte utförts. Kostnader för skötsel av parkeringar och 
andra anläggningar nmt centrum fördelas mellan Håbo kommun, Håbohus och Unibail
Rodamco. 

7 Gatu/park drift och underhåll 

Förnyelse av maskinparken gav lägre drift- och underhållskostnader. 

8 Parkverksamhet 

Standard på drift och underhåll säoktes i syfte att minska underskottet inom 
vinterväghållning. 

9 Gårdsanläggningar 

Kostnaderna för vinterväghållning ökade. 

10 Miljöskydd 

På grund av omfördelningar av personal från hälsoskydd till miljöskydd, och att 
avdelningen hade en vakant tjänst under en del av året, fick verksamheten miljöskydd 
ett överskott. 

11 Ishall 

Hyresavtal med BHC omförhandlades. Hyran för 2010 har räknats in i BHC:s 
avbetalningsplan. Kostnaderna för energi ökade. 

12 Föreningslokaler 

I utfallet för 2010 ingår inte kostnader för kapitaltjänst, försäkring, underhåll och till 
viss del externa hyror, vilket gör att verksamheten fick ett överskott. Dessa kostnader 
ligger under verksamheterna fastighetsdrift och underhåll. 

13 Skolmåltider, förskola 

Färre portioner serverades. 

14 Skolmåltider, skola 

Fastighetsavdelningens ombyggnationen av Slottsskolan tog längre tid än beräknat 
vilket gjorde att leveranser av mat från Gransäterskolan fortsatte under januari-februari 
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2010. Det medförde ökade kostnader för mat, engångsmaterial, extra personal och 
transporter. Under året uppstod även fuktskador på Mansängens förskola och Gröna 
Dalens kök, vilket medförde ökade kostnader för mat, engångsmaterial och extra 
personal. 

15 Skolmåltider, gymnasieskola 

Fler portioner levererades. 

16 Bostadsanpassning 

Färre anpassningar än budgeterat genomfördes. 

17 Arbetsområde och lokaler 

Felbudgetering av hyresintäkter ledde till en budgetavvikelse. 

18 Bostadsverksamhet 

Vissa åtgärder utfördes inte beroende på att vissa objekt står inför stora förändringar i 
form av ombyggnation eller försäljning. Det gav verksamheten ett överskott. 

19 Buss, bil och spårbunden trafik 

Energikostnaderna ökade. Eluppvärmningen i trappan på stationen renoverades. 
Kostnaderna för reparation av skadegörelse på stationen ökade. 

20 MTF-ledning 

Verksamheten fick ett överskott beroende på att lönekostnader för den ordinarie 
förvaltningschefen endast belastade en del av året och att de tillförordnade 
förvaltningscheferna har delat upp lönekostnaderna på flera verksamheter. 

21 Fastighetsdrift 

Verksamheten hade högre kostnader jämfört med ett normalår, för snöborttagning från 
tak, fuktskador och ofömtsett inläckage. Fukt- och vattenskador uppkom inte bara på 
gmnd av snö, utan även på gmnd av läckor inomhus. Fuktskador har bland aunat 
uppstått på Mansängens förskola, Gröna Dalen-skolan, Futumm, BCJF och Ellensborgs 
förskola. För att minska underskottet har vissa åtgärder skjutits på framtiden. 

22 Underhåll 

För att hantera underskottet inom verksamheten fastighetsdrift har vissa åtgärder skjutits 
på framtiden. De objekt som stod för de största kostnaderna 2010 var takomläggningar 
på Rungårdens och Mansängens förskolor. 
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9.2 Investeringsredovisning 

Inventarier 
-409 -200 -66 134 1 

avskr 10 år 

Inventarier 
-233 -680 -605 75 

avskr 5 år 

Inventarier 
-538 -200 -157 43 

avskr 3 år 

Bilar mm avskr 
-295 O O O 

5 år 

Lundby O -150 -118 32 2 
ridanläggning 

Energieffektivise 
O -120 -97 23 3 

ring 

Medborgarkonto 
-967 -2065 -1 137 928 4 

r, kommunhu 

Nybygget, 
-159 O O O 

ventilation 

Miljöåtg. -322 -200 -162 38 5 
kretsloppsanp 

Styr- o regler -333 -200 -259 -59 6 

Gröna Dalens 
O -800 -899 -99 7 

kök Aters. 
. . . 

. 

Verks. förändr 
-5958 -3900 -3026 874 8 

skollbildn 

Konv. el o olja -1 185 -1 275 -249 1 026 9 

Solskyddsälg. 
-274 -100 -66 34 10 

BCJF mft 

Ombyggnation 
-8193 -3100 -3853 -753 11 

kök 

Brand och 
-363 -250 -322 -72 12 

inbrottslarm 

Aldreboende 
O -20000 -875 19125 13 

Dalängen 

Reservkraft, O -2000 -143 1 857 14 
Kommunhuset 

Slottsskolan, -66 -1 324 -1203 121 15 
byte oljep. 

Ospecificerat, -500 O -4 -4 
MTF . 

Viby fsk, 
-1 583 -200 -315 -115 16 

ventilation 

Skade.föreb.åtg. 
-418 -300 -73 227 17 

fastighet 

Fönsterbyte, 
-114 O O O 

förskolor 

Simhall, 
-428 -1 572 -1 638 -66 18 

ytsk.lkonstr. 

Tillgänglighet -125 -175 O 175 19 
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'~Q:&~~~111~ :1::1 

Bulleråtg., skola -197 -250 

Ekillabadet -864 O 

Tillgänglighet 
-34 -550 

Kommunhus 

Trafiksäkerhets 
-589 -400 

höj. åtg 

Skadegörelsef. 
-250 -200 

åtg 

N Västerskog -59 -836 
vägar 

Hantering av 
O -300 

lokala trafi 

Div. 
belysnings punkt -698 -1 000 
er 

Utemiljö, 
-1 521 -1 500 

utrustn. skolor 

Centrumutveekli 
O -1 000 

ng 

Lekplats 102 -1 352 
A. . 
::~"~'.uv, I -49 O 

Ullevivägen O -54 

Dalvägen, ge-
594 594 

väg 

Byte 
kvieksilverarmat O -1 500 
urer 

Bevattning 
O -300 

Fridegård gräs 

Kommunala bad O -165 
bryggor 

Kalmarvägen, 
-40 "153 ge-väg 

Trafiksäkerhets 
åtgärder, -267 O 
Kollektivtrafik 

Summa -26335 -47777 

Kommentarer investerings redovisning 

1. Inventarier avskr 10 år 

-79 171 20 

-57 -57 21 

-169 381 22 

-269 131 23 

-32 168 24 

O 836 25 
. 

-70 230 26 

-520 480 27 

-1432 68 28 

-91 909 29 

-54 1298 30 

O O 

O 54 31 

-321 -915 32 

-1491 9 33 

-333 -33 34 

O 165 35 

-63 90 36 

O O 

-20248 27529 

Nämnden har inte köpt in så mycket inventarier som var budgeterat och därför har 
projektet genererat ett överskott. 

2. Lundby ridanläggning 

För verksamheten behövs flera åtgärder under 2011. 
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3. Energieffektivisering 

Åtgärder som minskar elanvändningen, i enlighet med kommunfullmäktiges mål och 
utifrån energideklarationer, har gjorts. Under 2010 kompletterades flera objekt, som 
tidigare har värmts upp med direktverkande el, med luftvärmepumpar. Projektet pågår. 

4. Medborgarkontor, kommunhus 

Ny reception och medborgarkontor byggs för att ge ökad tillgänglighet till invånarna. 
Projektet pågår. Överförs till 2011. 

5. Miljöåtgärder kretsloppsanpassning 

Utbyggnation har gjorts av soprum på Mansängen vilket ökar möjligheten till 
källsortering. 

6. Styr och regler 

Energioptiomering av ventilation och värme pågår. 

7. Gröna Dalens kök, återställande 

Återställande av köket efter fuktskada pågår och köket kommer att färdigställas i böljan 
av februari 2011. 

8. Verksamhetsförändring skolaJbildn 

Anpassningar som verksamheten behöver sker. Investeringen räknas om till hyrestillägg 
för verksamheten. Projektet pågår. Överförs till 2011. 

9. Konvertering el och olja 

För att sänka energikostnaderna och minska miljöpåverkan byts befintliga värmekällor 
ut. Projektet pågår. Överförs till 2011. 

10. Solskyddsåtgärder BCJF m fl 

Solskyddsåtgärder genomförs för att minska solens värmetillskott till lokalerna. 

11. Ombyggnation kök 

Under 2007 genomfördes en omfattande köksinventering på alla förskolor för att utreda 
behov av åtgärder för att klara livsmedelslagens krav. Ärendet ligger hos kommunens 
kostchef för beslut och prioritering av åtgärder. 

12. Brand och inbrottslarm 

Larmanläggningar kompletteras och förbättras som ett steg mot att sänka 
försäkringspremier och minska falskIarmskostnaderna. 
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13. Äldreboende Dalängen 

Nytt äldreboende ska byggas med 40 lägenheter. Projektet pågår. Överförs till 2011. 

14. Reservkraft, kommunhus 

Kommunen har tidigare beslutat att genomföra åtgärder i kommunhuset för att förstärka 
kommunens krisledningsförmåga, med syfte att skapa förutsättningar för en effektiv 
och säker ledning. Detta arbete sker i samarbete med Räddningstjänsten Enköping
Håbo. Kommunen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansökt 
om bidrag på 50 procent av kostnaden för ombyggnationen. Bidraget betalas ut efter 
avslutat projekt. Projektet pågår och är överfört till 2011. 

15. Slottsskolan, byte olj eparma 

Oljepanna har bytts ut mot bergvärmepump vilket medför en besparing på cirka 220 
tkr/år. Upphandlingen av projektet blev mer gynnsamt än budgeterat vilket gav ett 
överkott på 121 tkr. 

16. Viby förskola, ventilation 

Ombyggnationen av ventilationen på Viby förskola blev dyrare än budgeterat, vilket 
gav ett underskott på 115 tkr. De nya och mer effektiva aggregaten ger en årlig 
besparing på cirka 20 tkr per år. 

17. Skadeförebyggande åtgärder fastighet 

Förvaltningen genomför komplettering av belysning och vid behov installation av 
kameraövervakning för att minska skadegörelsen i kommunen och öka säkerheten. 
Behovet av åtgärder har inte varit så stort, varför ett överskott på 227 tkr uppstått. 

18. Simhall, ytsk.lkonstr. 

Åtgärder har genomförts på simhallen för att täta byggnaden. Taket har lagts om och 
tilläggsisolerats. Den beräknade årliga besparingen är minst 10tkr. 

19. Tillgänglighet 

Enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet och användbarhet skulle undanröjas i lokaler 
dit allmänheten har tillträde senast vid utgången av 2010. Åtgärder återstår dock. Under 
20 10 har en inventering pågått och åtgärderna släpar efter. 

20. Bulleråtgärder, skola 

För att skapa en god arbetsmiljö i kommunens verksamheter och för att inte förorsaka 
hörselproblem behövs åtgärder för att minska buller i lokalerna. Behovet under 2010 var 
mindre än budgeterat vilket gav ett överskott på 171 tkr. 

21. Ekillabadet 
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Återuppbyggnad av kiosk och omklädningsbyggnad efter brand har genomförts. 

22. Tillgänglighet kommunhus 

För att öka tillgängligheten för kommuninvånarna till kommunhuset genomförs flera 
åtgärder i entn§planet. Projektet pågår och 294 tkr har överförts till 20 II. 

23. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

Utbyggnad av gångbanor fortsatte. Projektet pågår. Överförs till 2011. 

24. Skadegörelseförebyggande åtgärder 

Projektet pågår. Överförs till 2011. 

25. Norra Västerskog, vägar 

Vägutbyggnadmed anledning avnya företagsetableringar i området pågår. Överförs till 
2011. 

26. Hantering av lokala trafikföreskrifter . 

Projektet pågår. Qverförs till2011. 

27. Diverse belysningspunkter 

Utbyggnad av gatubelysning genomförs längs vägar och gång- och cykelvägar för att 
öka säkerheten för kommuninnevånarna. Projektet pågår. Överförs till 2011. 

28. Utemiljö, utrustning skolor 

Projektet pågår. Överförs till2011. 

29. CentiUinutveckling 

Utvecklingen av centrumområdet fortsätter enligt plan. Projektet pågår. Överförs till 
2011. 

30. Lekplatser 

Projektet med skateparken pågår och fortsätter under 2011, men på grund av 
sjukskrivningar har projektet försenats. 

31. Ullevivägen 

Projektet pågår. Överförs till 2011. 
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32. Dalvägen, gång- och cykelväg 

Proj ektet pågår. Överförs till 2011. 

33. Byte av kvicksilverarmaturer 

Projektet är avslutat. 

34. Bevattning Fridegård gräs 

Projektet är avslutat. 

35. Kommunala bad bryggor 

Projektet pågår. Överförs till 2011. 

36. Kalmarvägen, gång- och cykelväg 

Projektet är avslutat. 

9.3 Volymer 

Kommentarer volymer 

Volymer är inte applicerbart för miljö- och tekniknämnden. 
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1 Sammanfattning 
v A-avdelningen fick under året en ny chef och avdelningen slogs samman med 
avfallsavdelningen. Mycket ny personal och många stora projekt och utmaningar gjorde 
att avdelningen haft ett turbulent år. Avdelningen satsade på utbildning av personalen 
och j obbade med VA-plan 2050 för att kunna styra verksamheten mot gemensamma 
mål. Kommunens VA-verksamhet har utökats och snart f'ar kommuninvånarna i 
Brunnsta, Ekilla och Övergran kommunalt vatten och avlopp. En översyn av 
organisationen pågår och avdelningen ser fram emot ett nytt år med fortsatt många stora 
projekt och nya utmaningar. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 
V A-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenfårsörjningen och 
avloppsvattenreningen i kommunen. För att förse invånarna med vatten och rena deras 
avloppsvatten har VA-avdelningen två kommunala vattenverk och två kommunala 
avloppsreningsverk och avloppsanläggningar. Utöver det finns en högreservoar, ett 
flertal pumpstationer samt vatten-, spillvatten- och dagvattennät. 

V A-avdelningen ska verka för att långsiktigt säkerställa dricksvattenfårsörjningen och 
minimera samhällets och kommuninvånarnas störningar på milj ö och egendom, via 
avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

3 Arets händelser 
V A- och avfallsavdelningarna slogs ihop till en avdelning i maj, men fortsätter att 
särredovisa ekonomin. Under året har även viss omorganisation skett får att 
avdelningen ska kunna nyttja personalresurserna på bästa sätt. 

Införande av kväverening på reningsverket i Bålsta är ett projekt som pågått under hela 
året och en tillståndsansökan har lämnats in till länsstyrelsen. I sarnband med 
ombyggnation av verket kommer även kapaciteten att öka. Projektet sträcker sig fram 
till juni 2013. 

Framtagande av förslag till ny VA-taxa med en dagvattentaxa var ett stort projekt under 
året. Det nya taxeförslaget är baserat på Svenskt Vattens basförslag och bygger på 
sj äl vkostnadsprinci pen. 

Andra stora projekt var ett flertal upphandlingar, bland annat för omvandlingsområdena 
Övergran, Brunnsta och Ekillaby som kommer att få kommunalt vatten och avlopp. 

4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

Externa intäkter 25107 29100 27230 -1 870 

Interna intäkter 980 O 1162 1 162 

Summa intäkter 26087 29100 28392 -708 

Lönekostnader -4887 -5730 -5068 662 

Köp av -4956 -5433 -6893 -1 460 
verksamheter 

Övriga kostnader -4949 -17037 -5598 11439 

Interna kostnader -10224 -900 -9892 -8992 
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Summa kostnader -25016 -29 100 -27451 1649 

Resultat 1071 O 941 941 
.. .. 

Budgeten for V A-avdelrungen ar till l 00 procent taxefinansIerad och redovIsas därfor 
separat. Avdelningens kostnader ska finansieras av abonnenternas taxor för vatten och 
avlopp. 

Avvikelsen för externa intäkter och interna intäkter beror på att milj ö- och 
teknikförvaltningen inte budgeterar för något som i bokföringssammanhang kallas för 
motpart. Därror hamnar budgeten för de interna intäkterna på "exterha intäkter" i 
matrisen ovan. På intäktssidan saknas bland annat återföringen av anslutningsavgifter, 
vilket ger ett underskott på 708 tkr på intäktssidan. Återföringen hamnade 2010 som en 
minskning av kostnaderna under rubriken "interna kostnader". 

För avfallsavdelningen innebär det ett totalt underskott på 708 tkr på intäktssidan. 

På kostnadssidan finns avvikelser inom lönekostnader, vilket beror på att vakanser 
funnits under året. Detta medförde ett överskott på 662 tkr. 

Kostnaderna ror markarbeten, slamtransport, elarbeten, VS-arbeten, konsulttjänster och 
övriga anläggningsentreprenader var högre än budgeterat, vilket ledde till ett underskott 
på 1,5 mkr avseende köp av verksarnhetc Avvikelsen var störst inom verksamheterna 
ledningsnät och vattenverk. 

Även på kostnadssidan gäller att nämnden inte budgeterat enligt "motpart", vilket lett 
till en avvikelse inom både övriga kostnader och interna kostnader. Dock har 
avdelningen budgeterat interna kostander för ekonomitjänst, internhyra, . 
löneutbetalningar med mera, vilket gör att det trots avvikelsen finns en budgetpost på 
900 tkr. 

Som tidigare nämnts redovisas intäkterna för återföring av anslutningsavgifterna från 
och med 20 10 som en minskning av de interna kostnaderna. Det innebär ett överskott på 
1,6 mkr på kostnadssidan och ett totalt överskott på 941 tkr för avdelningen. 

Överskottet 941 tkr redovisas i fond för VA-avdelningen. Ingående fond 2010 var-
1,6 mkr. Utgående balans uppgick till-l 587 tkr + 941 tkr = -646 tkr. 

Resultaträkning 

Brukningsavgifter 26775 

Övriga intäkter 60 O 

Anläggningsavgifter 1328 8099 

Periodisering av årets -1 309 -7977 
anläggningsavgifter 

Periodiseringa av tidigare 
376 329 

års anläggningsavgifter 

Föränding av 
O O 

investeringsfond 

Förändring av kortfristig 
skuld till 

O O 
abonnentkollektivet 
(förutbetalda 

Verksamhetens interna 
intäkter (inom 1 162 980 
koncernen) 
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Summa intäkter 28392 26083 

Verksamhetens 
kostnader 

Verksamhetens externa -17560 -14789 
kostnader 

Verksamhetens interna 
kostnader (inom -1 048 -1051 
koncernen) 

Avskrivningar -5011 -5013 

Summa kostnader -23619 -20853 

Verksamhetens 
nettokostnad 

Finansiella intäkter 1102 1285 

Finansiella kostnader -4934 -5444 

Summa verksamhetens -3832 -4159 
nettokostnad 

Resultat före extra 941 1 071 
oridära poster 

Extraordinära intäkter O O 

Extraordinära kostnader O O 

ARETS RESULTAT 941 1 071 

4_2 Investeringar 

Inkomster o o 1328 1328 

Utgifter -8343 -30625 -15357 15268 

Summa -8343 -30625 -14029 16596 

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall för 2010 beror på attutbyggnationen av 
Övergran, Tallbacka och Kiveing inte utförts i den planerade ordningen. Det gör att alla 
kostnader som var beräknade för 2010 uteblev. Avvikelsen för detta projekt blev 
7,7 mkr. 

Ett annat stort projekt där avvikelsen var nästan lika stor är den planerade 
kapacitetsökningen för Bålsta vattenverk. Avvikelsen för detta projekt var 6,0 mkr. 

4_3 Driftsredovisning 

-2760 -2700 -2850 

-814 -850 -994 

-1 860 -2200 -2442 

Reningsverk -3937 -3893 -4774 

Summa 1 071 O 941 

Fooler 11 

-881 

941 
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Den största anledningen till att reningsverken fick ett underskott under 20 10 beror på att 
budgeten för nätavgift och förbrukningsavgiften för el översteg budget med 712 tkr. 
Totalt sett gjorde reningsverken ett underskott på 881 tkr. 

Inom verksamheten VA gemensamt, där V A-avdelningens alla centrala kostnader som 
kapitaltjänst, löner, alla intäkter från taxor, IT-kostnader och andra övergripande 
kostnader återfinns, uppstod ett överskott på 2,4 mkr uppstått. Det beror till stor del på 
att kostnaderna för kapitaltjänst blev 1,0 mkr mindre än budgeterat. 

4.4 Balansräkning 

Balansräkning 

,,-"kC"2['" 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materielia 
anläggningstillgångar 

Summa 
anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Lån till kommunen 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital 

Eget kapital 

Varav årets resultat 

Summa eget kapilai 

Avsättningar 

Pensioner 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 

Lån av kommunen 

Investeringsfond 

Förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifter 

Summa långfristiga 
skulder 

Kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

Footer fl 

133248 122905 

133248 122905 

29496 28563 

29496 28563 
. 

1627441 151468 

-1 586 -2657 

941 1071 

-645 -1586 

O O 

O O 

133669 124309 

O O 

29496 28563 

163 165 152872 

O O 
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Övriga skulder, sem löne 224 
skuld 

Summa kortfristiga 224 
skulder 

Summa eget kapital 162744 
och skulder 

4.4.1 Noter till resultaträkningen 

Brukningsavgifter 

Fast brukningsavgift VA 

Rörlig brukningsavgift VA 

Övriga ersättningar 

Summa intäkter 

11291 

13240 

55 

24586 

Verksamhetens interna intäkter (inom koncernen) 

Fast brukningsavgift VA 565 

Rörlig brukningsavgift VA 2786 

Summa intäkter 3351 

Verksamhetens externa kostnader 

Personalkostnader 5068 

Köp av verksamhet 6893 

Övriga kostnader 5598 

Summa kostnader 17559 

Verksamhetens interna kostnader (inom koncernen) 

182 

182 

151 468 

Personalkostnader o· 

Köp av verksamhet o 
Övriga kostnader 1048 

Summa kostnader 1048 

Avskrivningar 

Bålsta vattenverk 1432 

Skokloster vattenverk 225 

Bålsia reningsverk 1327 

Skokloster reningsverk 156 

Högre~ervoaren 8 

Bålsia ledningar 1194 

Fooler I~ 

10437 

11 759 

14 

22210 

556 

2866 

3422 

4887 

4956 

4949 

14792 

o 
o 

1 051 

1 051 

1430 

228 

1 314 

156 

14 

1186 
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Skokloster ledningar 43 44 

Larm och kommunikation 248 249 

Bålsta pumpstationer 142 129 

Bålsta dagvattgendammar 51 51 

Bilar och inventarier 185 211 

Summa kostnader 5011 5012 

5 Mål och måluppfyllelse 

5.1 I Håbo är Medborgarna i fokus 

5. 1. 1 Tjänsterna ska utvecklas och kvalitetsgaranteras utifrån 
kundens behov. Mäts genom medborgarenkät. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 

5.1.2 Kvalitetsgarantier på kommunikationen till 
kommuninvånarna införs. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 
VA -avdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.1.3 Den fysiska utemiljön ska upplevas tryggare. Mäts 
genom medborgarenkät. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 
V A-avdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.2 I Håbo är Dina skattepengar vårt ansvar 

5.2.1 ytterligare ett utvecklingsprojekt ska finansieras med 
EU stöd. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 
VA-avdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.2.2 Realistiska underhållsplaner avseende fastighets- och 
gatuunderhåll ska följas. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 
VA-avdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

8(14) 



5.3 I Håbo bygger vi för framtiden 

5.3.1 Ta fram två detaljplaner med bostäder för ungdomar 
och äldre. 

Måluppfyllelse 

" Målet ar inte uppfyllt 
V A -avdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.3.2 Ta fram en detaljplan för Skokloster som skapar 
förutsättningar för service och näringsverksamhet. 

Måluppfyllelse 

~ Målet ar inte uppfyllt 

V A-avdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.4 I Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad 

5.4.1 Införa ett system för föreningsstöd på lika villkor. 
Måluppfyllelse 

~ Målet ar inte uppfyllt 

V A -avdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.4.2 Öka företagarnas nöjdhet med kommunal service. SBA 
nyckeltal ska öka från 63-70. 

Måluppfyllelse 

" Målet ar inte uppfyllt 

A-avdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.5 I Håbo kan Du välja 

Enligt nämndens plan för valfrihet och konkurrens hade V A-avdelningen inget att följa 
upp för år 2010. 

5.5.1 Fem nya kundval införs under 2010. 

Måluppfyllelse 

~ Målet är inte uppfyllt 

är att trots aktiviteter 
och åtgärder. Kundtjänst för VA och avfall införde e-faktura. Kundtjänst informerade 
om tjänsten via hemsidan och BUBB-Bladet och 16 procent av kunderna anslöt sig till 
e-faktura under året. 
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5.6 I Håbo finns en miljö för framtiden 

5.6. 1 Minska energiförbrukningen inom kommunens 
fastighetsbestånd med 2 %. 

Måluppfyllelse 

~ Målet är uppfyllt 

investerade i två 
tidigare hade direktverkande el som uppvärmning. 

5.6.2 Minska mängden avfall inom kommunens 
verksamheter. 

Måluppfyllelse 
111 Målet är inte uppfyllt 

en som >1\.1'C""'> 

som 

kommunen. Målet kunde mätas då personalen på V A åker med allt avfall utom 
hushållsavfall till återvinningscentralen i Västerskog där det blandas med avfall från 
kommuninvånare och företagare. 

5.7 I Håbo ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, 
meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga 
möjligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete. 
Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. 

Miljö- och tekniknärnnden har beslutat att inte formulera något eget mål för detta 
fullmäktigemåL 

Måluppfyllelse 

6 Nyckeltal och analys 

Renad mängd 
avloppsvatten, 
m3/år 

Antal abonnenter 

1 612951 

2257000 

5498 

1689156 

2139586 2303564 

5525 5591 

Den varma sommaren tillsanunans med kraftiga regn gjorde att dricksvattenmängderna 
och avloppsvattenmängderna ökade, och fler abonnenter anslöt sig till avdelningens 
tjänster. 

o 

o 
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7 Viktiga förändringar och trender 

Avlopp 

Debatten om användning av slam på jordbruksmark fortsatte att vara aktiv. Samtidigt 
ökade under 20 l O antalet reningsverk som certifierat sig enligt Revaq, och nästan 
hälften av Sveriges slamproduktion kommer numera från Revaq-certifierade 
reningsverk. Under 2010 presenterade även Naturvårdsverket och EU-kommissionen 
sina förslag på nya regler för användning av slam på mark. Några av de svenska 
myndigheterna är dock inte överens med Naturvårdsverket vilket gör en stor del av den 
framtida slamanvändningen oviss. Reningsverken behöver därför ta fram breda 
strategier för att minska osäkerheterna i sitt arbete. Ett sätt är att ta fram en strategi för 
hållbar slamanvändning som bygger på att det finns planer och förberedelser för flera 
parallella slamanvändningsområden. Detta är något som V A-avdelningen måste arbeta 
med under de kommande åren. Tillsammans med utbyggnad av reningsverket på grund 
av kväverening och kapacitetsökning i Bålsta kommer det att krävas mer personal och 
utökade ekonomiska resurser. 

Dricksvatten 

Alla svenska dricksvattenproducenter måste jobba aktivt mot mikrobiologiska 
föroreningar av sina råvatten och ser över sitt barriärbehov . Livsmedelsverket och 
smittskyddsinstitutet kommer att revidera rekommendationerna från 1998 om 
provtagning och åtgärder angående Cryptosporidium och Giardia i råvatten och 
dricksvatten. Det kommer att ställa större krav på V A-avdelningen, både ekonomiskt 
och personellt. 

Ökade informationsinsatser 

I dag formligen exploderar marknaden av produkter som ska skapa en "bakteriefri" 
omgivning och minska dofter. Det handlar om allt från dörrhandtag och golvbrunnar till 
träningskläder, lakan och bäddmadrasser. Orden "antibakterielIt" och 
"bakteriedödande" har till och med fått en positiv innebörd. Men vår rädsla för dofter 
och bakterier hotar vår miljö och i förlängningen vår egen hälsa. Därför har V A
avdelningen ett stort ansvar för att informera och medvetandegöra kommuninvånama 
varje gång kläder och textilier marknadsförs som antibakteriella eftersom ämnena i 
kläderna och produkterna ofta hamnar i sjöar och vattendrag, och redan i låga doser kan 
vara mycket giftiga för organismer som lever där. 

Detsannna gäller läkemedel. Ökade informationsinsatser krävs för att få 
kommuninvånama att lämna sina överblivna läkemedel till apoteket eller 
återvinnings centralen då reningsverken inte alltid klarar av att rena avloppsvattnet från 
många av våra vanligaste läkemedel som bland armat antibiotika, smärtlindrande och 
inflammationshämmande mediciner. Med avloppsvattnet sprids läkemedelsrester till 
sjöar, mark, grnndvatten och dricksvatten. Samtidigt är det viktigt att betona att 
mediciner gör stor nytta för kroppen, men att det är viktigt att de inte hamnar på fel 
plats. 

Oönskade ämnen kan på så sätt lagras i växter, djur och människor. Idag vet man inte 
riktigt vilka konsekvenser det har i förlängningen för märmiskor. Men man har redan 
sett effekter i milj ön. 

8 Intern kontroll 
Egenkontroll vid produktion och distribution av dricksvatten regleras i 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, och V A-avdelningen har ett eget 
egenkontrollprogram. Egenkontroll av avloppsvatten sker enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter. För den övriga VA-verksamheten j obbar avdelningen med VA-plan 2050 
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som innefattar bland annat arbetsmiljö, ekonomi, administration och en plan för 
verksamheten fram till år 2050. 

9 Drifts- och investerings redovisning 

9.1 Driftsredovisning 

Kommentarer driftsredovisning 

Budgeten för V A-avdelningen är till 100 procent taxefinansierad och redovisas därför 
separat. Avdelningens kostnader ska finansieras av abonnenternas taxor för VA. 

På kostnadssidan [mns avvikelser inom lönekostnader, vilket beror på att vakanser 
funnits under året. Det har medfört ett överskott på 662 tkr. 

Överskottet på 941 tkr redovisas i fond för VA-avdelningen. Ingående fond 2010 var-
1,6 mkr. Utgående balans uppgick till-l 587 tkr + 941 tkr = -646 tkr. 

9.2 Investeringsredovisning 

Övergran, 
Kivinge och 
Tallbacka 

Larm och 
kommunikation 

Inventarier 

Processförbätlri 
ngW 

Kapacitetsöknin 
gW 

Processförbätlri 
ngar RV 

Omläggning 
ledningar 

Torresta 
pumpstation 

Exploatering 
tätort 

Exploatering 
Viby Äng 

Upprustning 
pumpstationer 

Luktreduktion 
SARV 

Kväverening 
SARV 

Summa 

Footer 7 

-875 -17125 

-365 -500 

-39 -400 

-445 -1 000 

-1 196 

-1 528 

-2202 

-1 o 

-120 -500 

-1 035 -200 

-537 -500 

o -400 

o -500 

-8343 -30625 

-9474 7651 

-47 453 2 

-65 335 3 

-570 430 4 

-38 5962 5 

-476 524 6 

-892 1608 7 

o o 

492 992 8 

-15 185 9 

-255 245 10 

-947 -547 11 

-1 742 -1 242 12 

-14029 16596 
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Kommentarer investerings redovisning 

Beroende på att V A-avdelningen fick en ny chef i maj och den tidigare chefen också var 
tillforordnad forvaltningschef, och personalbrist på upphandlingsavdelningen, 
påböJjades flertalet upphandlingar och projekt senare än planerat vilket medforde att de 
flesta projekt kommer att fortsätta 2011. 

1. Övergran, Kivinge och Tallbacka 

Vad det gäller VA-utbyggnad till Kivinge, Övergran och Brunnsta finns en 
forstudieiutredning med kostnadsberäkning som grund. Utifråndetta underlag har 
rniljö- och tekniknämnden beslutat att bygga ut vatten och avlopp till dessa områden. 
Upphandlingarna blev klara senare än planerat och projekten pågår fortfarande. 
Överfors till 20 II. 

2. Larm och kommunikation 

Larm och kommunikation avser egentligen drift- och övervakningsprojektet,och 
omfattar ombyggnad av fem pumpstationer per år så att de kan kommunicera med 
avdelningens server, modemuppkoppling med mera. Projektet påbörjades senare än 
planerat och pågår fortfarande. Överfors till 2011. 

3. Inventarier 

Vad gäller inventarier hade V A-avdelningen ett mindre behov än beräknat. 

4. Processforbättring vattenverk 

Projektet pågår fortfarande. Överförs till 2011. 

.. 5. Kapacitetsökning vattenverk 

Projektet påböJjades nyligen. Överförs till 2011. 

6. Processförbättringar reningsverk 

Projektet är påbörjat. Överförs till 2011. 

7. Omläggning av ledningar 

Omläggningar av ledningar i enlighet med omläggningsplanen innebär att man ska 
bygga bort ledningar med läckage på vattensidan och bygga bort problemledningar på 
spillvattensidan, där det exempelvis forekommer rotinträngningar, sättningar, 
kapacitetsbrist med mera. På grund av bland annat kallt väder och personalbrist 
fortsätter omläggningarna under våren. Överfors till 2011. 

8. Exploatering tätort 

Detta projekt blev mindre omfattade än förväntat. Projektet pågår. ÖverfOrs till 2011. 
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9. Exploatering Viby Äng 

Projektet har tagit längre tid än beräknat. Överförs till 2011. 

10. Upprustning av pumpstationer 

På grund av kyla fick projektet avbrytas för att återupptas under våren. Överförs till 
2011. 

11. Luktreduktion BAR V 

Då problem med lukt även funnits i Skokloster handlades utrustning även dit. Projektet 
pågår. Överförs till 2011. 

12. Kväverening BARV 

På grund av föreläggandet från miljöavdelningen och en pressad tidsplan har projektet 
utökats. Överförs till 2011. 

9.3 Volymer 

Kommentarer volymer 
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1 Sammanfattning 
VA- och avfallsavdelningarna slogs ihop till en avdelning i maj, men fortsätter att 
särredovisa ekonomin. Under året har även viss omorganisation skett för att 
avdelningen ska kunna nyttja personalresurserna på bästa sätt. 

Kundtjänst för VA och avfall införde e-faktura för att ge kunderna bättre service och 
fler valmöjligheter. Kundtjänst arbetade även aktivt med att informera 
kommuninvånarna om sopsortering, och deltog på Håbo festdag för att informera om 
sopsortering och farligt avfall genom sopsorteringsspel och "vad får man kasta i 
toaletten" -spel. Resultatet blev att mängden hushållsavfall har minskat medan mängden 
grovavfall har ökat, vilket kan tyda på en ökad medvetenhet hos kommuninvånarna om 
var man kastar sitt avfall. 

Då besöksantalet ständigt ökar arbetar V A -avdelningen med att utveckla och förbättra 
återvinningscentralen i Västerskog. De senaste två åren har antalet besökare ökat med 
30 procent. Avfallsavdelningen planerar ett markköp i direkt anslutning till den 
nuvarande fastigheten, för framtida utbyggnad. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 
Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering. Genom att 
ständigt arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling kan 
avfallsavdelningen erbjuda en hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på 
produkter och tjänster till kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet som enligt 15 kap. MB 
(miljöbalken) ansvarar för att hushållsavfall och liknande avfall inom kommunen 
transporteras till en behandlingsanläggning och att det återvinns eller bortskaffas. 
Avfallsavdelningen ansvarar också för tömning av slam från slamavskiljare och 
fettavskiljare samt latrinhärntning och insamling av småbatterier. 

Vad gäller de avfallsslag som innefattas av producentansvar är det inte 
avfallsavdelningen som har ansvar för insamling och omhändertagande, men för dessa 
avfallsslag har avdelningen ändå ansvar för avfallsplanering, samråd och information. 

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och resurshushållning. Allt material i 
avfallet ska utnyttjas; i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand användas till energiutvinning och i sista hand deponeras. Uppkomsten av 
farligt och miljöstörande avfall ska minimeras. Det avfall som ändå uppstår ska 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro kommun avseende kundtjänst och 
fakturering för V A- och avfallsfrågor och -tjänster. Samverkan ska ge högre kvalitet på 
verksamheten och leda till såväl minskad sårbarhet som kostnadseffektivisering. 

3 Arets händelser 
VA- och avfallsavdelningarna slogs ihop till en avdelning i maj, men fortsätter att 
särredovisa ekonomin. Under året har även viss omorganisation skett för att 
avdelningen ska kunna nyttja personalresurserna på bästa sätt. 

Kundtj änst för V A och avfall införde e-faktura för att ge kunderna bättre service och 
fler valmöjligheter. Kundtjänst arbetade även aktivt med att informera 
kommuninvånarna om sopsortering, och deltog på Håbo festdag för att informera om 
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sopsortering och farligt avfall genom sopsorteringsspel och "vad f'ar man kasta i 
toaletten" -spel. 

Alla villahushåll fick en röd låda för mindre elavfall, med syfte att öka mängden 
insamlat elavfall. 

Håbo deltog tillsammans med Upplands-Bro i projektet Europa minskar avfallet, som 
syftar till att visa konsumtionens direkta påverkan på miljön och växthuseffekten. Det är 
viktigt att understryka sambanden mellan avfallsminimering och hållbar utveckling. 

Arbetet med att utveckla och förbättra återvinningscentralen i Västerskog pågår och ett 
planerat markköp i direkt anslutning till nuvarande fastighet för framtida utbyggnad är 
på gång. 

4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

Interna intäkter 2797 O 1444 1444 

Summa intäkter 20330 19657 18756 -901 

Lönekostnader -1 405 -1 577 -1 -147 

Köp av 
-3840 -4656 -4622 34 

verksamheter 

Övriga kostnader -8881 -12895 -11266 1629 

Interna kostnader -4425 -529 -2282 -1 753 

Summa kostnader -18551 -19657 -19894 -237 

Resultat 1 779 O -1 138 -1 138 

Budgeten för avfallsavdelningen är till 100 procent och redovisas därför 
separat. Avdelningens kostnader ska finansieras av abonnenternas taxor för avfall. 

På intäktssidan redovisas ett underskott på 2,3 mkr avseende de externa intäkterna. 
Underskottet kan bero på att kunderna blivit duktigare på att sortera ut avfall som sedan 
lämnas till återvinningscentralen. Det resulterar i mindre mängder hushållsavfall och 
flera hushåll har även under året förändrat hämtningsintervallet, vilket medförminskade 
intäkter från abonnenterna. 

Avvikelsen för de interna intäkterna beror på att miljö- och tekniknämnden inte 
budgeterar för något som i bokföringssammanhang kallas för motpart. Därför hamnar 
budgeten för de interna intäkterna i posten "externa intäkter" i matrisen ovan. För 
avfallsavdelningen innebar detta att intäktssidan fick ett underskott på 901 tkr. 

På kostnadssidan farms avvikelser inom "övriga kostnader" och "interna kostnader" 
som i stort sett tar ut varandra. Ä ven på kostnadssidan gäller att miljö- och 
tekniknämnden inte budgeterar för "motpart", vilket lett till en avvikelse inom både 
övriga kostnader och interna kostnader. 

Totalt sett redovisar avfallsavdelningen ett underskott på 237 tkr på kostnadssidan och 
ett totalt underskott på I, l mkr för avdelningen. 

Underskottet på l, l nikr redovisas i fond för avfallsverksamheten. Ingående fond 20 10 
var 5,9 mkr. Utgående balans uppgick till 5 941 tkr - I 138 tkr = 4 803 tkr. 
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4.2 Investeringar 

Inkomster o o o o 
Utgifter o ·50 -66 -16 

Summa o -50 ·66 ·16 

2010 fanns det investeringsmedel för mventarier och data till 

4.3 Driftsredovisning 

Avfallsavdelningen 

Summa o -1138 ·1138 

på 1,1 mkr avfallsverksamheten. Ingående 2010 
var 5,9 mkr. Utgående balans uppgickti115 941 tkr - 1 138 tkr = 4803 tkr. 

S Mål och måluppfyllelse 

5.1 I Håbo är Medborgarna i fokus 

5. 1. 1 Tjänsterna ska utvecklas och kvalitetsgaranteras utifrån 
kundens behov. Mäts genom medborgarenkät. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 

• arbetat med att utveckla rutiner inom kundijänst 

• infört e-faktura 

• uppmärksammat världsmiljödagen 

• deltagit vid Håbo festdag. 

5. 1.2 Kvalitetsgarantier på kommunikationen till 
kommuninvånama införs. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 

Avfallsavde1ningen genomförde många aktiviteter under året, men trots detta bedömde 
nänmden att målet inte uppfylldes, eftersom man inte utarbetat några kvalitetsgarantier. 
Avdelningen genomförde dock aktiviteter som exempelvis deltagande vid miljömässan, 
under miljöveckan och vid Håbo festdag. Man har även fört en dialog med 
kommuninvånare och inhämtat synpunkter om bland annat sortering av hushållsavfall 
och öppettider på återvinningscentralen. 

5.1.3 Den fysiska utemiljön ska upplevas tryggare. Mäts 
genom medborgarenkät. 

Måluppfyllelse 

111 Målet är inte uppfyllt 
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har inte tagit fram något separat 

5.2 I Håbo är Dina skattepengar vårt ansvar 

5.2.1 ytterligare ett utvecklingsprojekt ska finansieras med 
EU stöd. 

Måluppfyllelse 

l'I/ Målet är inte uppfyllt 

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.2.2 Realistiska underhållsplaner avseende fastighets- och 
gatuunderhåll ska följas. 

Måluppfyllelse 

l'I/ Målet är inte uppfyllt 

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.3 I Håbo bygger vi för framtiden 

5.3.1 Ta fram två detaljplaner med bostäder för ungdomar 
och äldre. 

Måluppfyllelse 

l'I/ Målet är inte uppfyllt 

5.3.2 Ta fram en detaljplan för Skoklaster som skapar 
förutsättningar för service och näringsverksamhet. 

Måluppfyllelse 

l'I/ Målet är inte uppfyllt 

5.4 I Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitefssäkrad 

5.4.1 Införa ett system för föreningsstöd på lika villkor. 

Måluppfyllelse 

l'I/ Målet är inte uppfyllt 

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat mål för detta nämndmål. 

5.4.2 Öka företagarnas nöjdhet med kommunal service. SBA 
nyckeltal ska öka från 63-70. 

Måluppfyllelse 

l'I/ Målet är inte uppfyllt 

Avfallsavdelningen har inte tagit fram 
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5.5 I Håbo kan Du välja 
Enligt nämndens plan för valfrihet och konkurrens har avfallsavdelningen inget att följa 
upp för år 2010. 

5.5.1 Fem nya kundval införs under 2010. 

Måluppfyllelse 

:III Målet är inte uppfyllt 

Antal besök på 
återvinningscentralen 

Antal kg 
grovavfal/invånare 

Antal kg 
hushållsavfall/invånare 

Andel % kunder anslutna 
till e-faktura 

60725 

233 

239 

"<tJllilH"~ll U~l'UlllU~ att mte 
under året. Exempel på aktiviteter och åtgärder: 

66041 

239 

230 

16 

67000 

10 

genomfördes 

• Utökade öppettider på återvirmingscentralen infördes vilket har medfört att fler 
kommuninvånare har möjlighet att åka till återvirmingscentralen. 

• En informationsinsats från kundtjänst gjordes både via telefon och utskick 
avseende möjligheten att välja mellan olika hämtningsintervaller och 
kärlstorlekar. Fler kommuninvånare sorterade sitt avfall vilket statistiken visar. 

• En översyn av de olika hämtningsintervallerna gjordes inför ett eventuellt 
införande av fler valmöjligheter för kommuninvånarna. Kommuninvånarna har 
inte efterfrågat några nya abormemang, men översynen kommer att göras 
regelbundet. 

• E-faktura infördes och 16 procent av kunderna har anslutit sig till e-faktura. 

5.6 I Håbo finns en miljö för framtiden 

5.6.1 Minska energiförbrukningen inom kommunens 
fastighetsbestånd med 2 %. 

Måluppfyllelse 

:III Målet är inte uppfyllt 

5.6.2 Minska mängden avfall inom kommunens 
verksamheter. 

Måluppfyllelse 

il! Målet är inte uppfyllt 
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Avdelningen genomförde dock flera aktiviteter. Exempelvis har avdelningen 

• informerat om sopsortering i samarbete med fastighetsavdelningen 

• deltagit i Avfall Sveriges kampanj Materialåtervinning 

• ökat kännedomen om MiljäJu'ältarna 

• möjliggjort för skolelever att besöka Högbytorp utan kostnad 

• medverkat i en miljörnusikal för förskolor, med tema källsortering. 

5.7 I Håbo ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, 
meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga 
möjligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete. 
Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. 

Måluppfyllelse 

Miljö- och tekniknämnden har beslutat att inte formulera ett eget mål för detta 
fullmäktigemål. 

6 Nyckeltal och analys 

Hushållsavfall, 
ton/år 

Antal besök vid 
återvinningscentral 
en, st 

Antal ton avfall på 
återvinningscentral 
en 

Antal kg 
hushållsavfall/invån 
are 

Antal kg 
grovavfall/invånare 

4797 

51733 

4167 

250 

217 

4647 

60725 

4527 

239 

233 

7 Viktiga förändringar och trender 

4515 

66041 

4690 

230 

239 

5000 

67000 

5000 

Avfallets farlighet och mängd ska minska. Håbo kommun ska delta i högre grad i EU:s 
förebyggande avfallsarbete. Avdelningen ska lära sig mer om olika miljögifter och bidra 
till hushållens möjligheter att lämna in och sortera sitt avfall. Miljöpåverkan från 
Sveriges avfall kan bli ännu mindre. Det är viktigt att använda och följa upp de regler 
och styrmedel som är beslutade. 

Naturvårdsverket tar fram mål och strategier inom avfallsområdet, och arbetar med att 
ta fram en ny nationell avfallsplan. Den utgår från kraven i det nya ramdirektivet för 
avfall, och syftet är att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen. Planen blir klar 
sommaren 2011 och kommer att ange imiktningen på avfallsarbetet de kommande åren. 
Följande områden är prioriterade: 

• Hantering av bygg- och rivningsavfall 
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• Återanvändning och återvinning av hushållsavfall 

• Insamling av avfall från hushåll och nedskräpning 

• Matspill i livsmedelskedj an 

• Spridning av farliga ämnen från avfallshanteringen 

• Illegal export av avfall till andra länder 

8 Intern kontroll 
En ny egenkontrollplan togs fram för återvinningscentralen. Statistik togs även fram för 
avfallsentreprenörens genomförda respektive ej genomförda tjänster. Det följdes sedan 
upp på månadsmöten med entreprenören. Avdelningen har också haft regelbundna 
möten med Upplands-Bro kommun där kundtjänstverksamheten har följts upp. 
Avdelningen har gjort en månatlig ekonomisk uppföljning av budget och prognos. 

9 Drifts- och investeringsredovisning 

9.1 Driftsredovisning 

Kommentarer driftsredovisning 

Se miljö- och tekniknämndens bilagda drift- och investeringsredovisning av avfall. 

9.2 Investeringsredovisning 

Avfall-Inv avskr 
3 år 

Summa 

o o 

o -50 

Kommentarer investeringsredovisning 

-13 -13 

-66 -16 

Se miljö- och tekniknämndens bilagda drift- och investeringsredovisning av avfall. 

9.3 Volymer 

Kommentarer volymer 

För avfallsavdelningen är volymer inte aktuellt att redovisa. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 17 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

MTN 2011/17 

Rapportering av synpunkter i samband med årsredovisning år 
2010 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånama 
tas tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, ideer och förslag och de åtgärder man genomfört 
ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslutet och dels i 
samband med årsbokslutet. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna 
synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag 
från januari - augusti i samband med delårsbokslutet och från januari
december samtidigt med årsbokslutet/årsredovisningen. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på förändringar och 
beslut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för 
diskussioner inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-08 

- Synpunktsrapport för 2010, januari - december 

JUSTERARE 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen - för kännedom 

EXPEDIERAD 

syu\ft \ 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011A09 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-02-23 

Kl. 18:00, ÖVergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Ghaerni (MP), ordförande 
Ulf Winberg (M), vice ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendabl (KD) 
Sven Svanström (BÅP) 

Kjell-Åke Granander (BÅP) 
Christer Liden (M) 
Solweig Lundkvist (S) 
Helene Cranser (S) 
Berith Skiöld (FP) 

Anders Almroth, ekonom/tf förvaltningschef 
Louise Lightowler, nämndens sekreterare 

Sven Rosendahl (KD) 

Onsdag den 23 februari kl. 19.00 

§§ 18 

~ - - - . 
lG1HJC, 1lVI1/ch~012t/ - -- --- -- - '-----7' --- -- -- -- -- -

Louise Lightowler " 

~~~ 
____ ~ __ ~ __ ,_t:~---, ~ 

ven Rosendahl (KD) 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2011-02-23 

2011-02-23 

Håbo kommun 

Datum för 
anslags nedtagande 

'1utt L~e, r]1 'Q1·l-h~J {j,v 
...................................................... ······················t······ ............................................... . 

Louise Lightowler . 

2011-03-17 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 18 Mål 2011 - miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §)8 

Mål 2011 - miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

MTN 2011/4 

Miljö- och tekniknämnden har tagit fram mål för 2011 utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Målen för 2011 bifogas internbudgeten för 2011 efter att det beslutats i 
miljö- och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-14 

~ Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-14, förslag till mål 

JUSTERARE 

Beslut 

1. Godkänna mål för 2011 för miljö- och tekniknämnden. 

2. Bifoga nämndens mål för 2011 till internbudgeten för miljö- och 
tekniknämnden. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.410 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, 0171-52544 
louise.lightowler@habo.se 

Mål för miljö- och tekniknämnden 2011 

I Håbo ... 

är medborgarna i fokus 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2011-02-14 MTN2011/4 nr2011.103 

Invånarna skall erbjudas en bra och attraktiv service inom kommunens kärnområden 
barnomsorg, skola, äldre- och handikappsomsorg samt teknisk service. 

Medborgarna skall aktivt informeras om vad som händer i kommunen. En fortsatt dialog med 
invånarna kommer att vara mycket viktig, därför kommer formerna för medborgardialogen att 
utvecklas. Detta är särskilt angeläget när vi nu har en mycket händelserikperiodframför oss. 

En trygg livsmiljö i vardagen är viktigt oavsett om det är i hemmet eller på offentliga platser. 
Kommunens brottsförebyggande arbete med fokus på ungdomarkommer att utvecklas under 
mandatperioden 

• Förbättra rättssäkerheten 

• Förbättra former för att möjliggöra delaktighet och inflytande för medborgarna. 

• Förbättra kontaktvägarna för medborgarna. 

är dina skattepengar vårt ansvar 
God ekonomisk hushållning kommer att känneteckna arbetet under mandatperioden. 
Kommunens ekonomi skall vara i balans, såväl på kort som på lång sikt. Nyckelord i det 
sammanhanget är kostnadseffektivitet, öppenhet samt ordning och reda i ekonomin. 

• Öka samverkan med andra kommuner inom miljö- och teknikförvaltningens 
verksamhetsområden. 

• Öka kvaliteten i samarbetet och uppföljningen av entreprenader / inköp av tjänster. 

bygger vi för framtiden 
Kommunen skall växa i en sådan takt att en god servicenivå kan säkerställas. Håbo skall vara en 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. Vi skall förbättra servicen till näringslivet under 
mandatperioden. Det är viktigt att snabba besked ges till dem som är intresserade av att etablera 
verksamhet i kommunen. Arbetet med infrastrukturen i Stockholm/Mälardalen kommer att 
prioriteras då medborgarna skall ges goda möjligheter att pendla inom hela regionen. 

• Främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. 

• Stärka varumärket "Håbo kommun". 

• Hållbart byggande med god tillgänglighet 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
HÅBO Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-01-13 MTN2011/4 nr2011.103 

är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad 
Kvalitet i välfärdens kärna skall vara en ledstjärna inom kommunens verksamheter. 

• Alla verksamheter processkartläggs, så att tillgängligheten för medborgare och företag är god 
i alla sammanhang som Håbo kommun erbjuder. 

kan du välja 
Valfrihet har stor betydelse för kvaliteten inom alla områden. Fler alternativa driftformer 
möjliggör för den enskilde att välja förskola, skola, äldreboende och utförare av olika tjänster. 

• Öka valfriheten för kommumnedborgarna att välja bland tjänster som miljö- och 
tekniknämnden erbjuder. 

finns en miljö för framtiden 
Håbo kommun tar därmed sin del av ansvaret för att nå de i6 nationella miljömålen. 

• Utifrån de 16 nationella miljömålen verka för en miljö för framtiden i Håbo kommun, där 
prioriterade områden är: 

En Giftfri miljö - verka för att förorenade områden utreds och saneras samt att förvaringen 
och hanteringen av kemikalier är säkra för miljön och nuvarande och kommande 
generationer. 
Begränsad klimatpåverkan - verka för att Håbo kommun blir en fossilbränslefri kommun. 
ingen övergödning - verka för att minska läckaget av näringsämnen från verksamheter inom 
kommunen till vattendrag och Mälaren 
En god bebyggd miljö - verka för att tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt att en långsiktig hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och lekniknämnden 

MTN § 19 

Förändringar inom lokalvården 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

MTN 2011/28 

Lokalvårdschefen informerar om den förändring som är planerat at! 
genomföras inom lokalvården för at! hantera en mindre bndget och 
kortidsfrånvaron på et! bra sätt. Detta kommer at! ske bland arma! genom at! 
förenkla materialförsöJjningen, ge kortare tid på förskolor och äldreboenden 
(ej ensamarbete ), möjlighet till rast, omklädningsrum etc. för lokalvårdens 
personal, lärande organisation som leder till bättre kvalitet, arbetslag / 
arbetskamrater samt en j ämnare arbetsfördelning vid sjukdom, vård av barn 
mm. 

Förändringen är förankrad i gruppen med lokalvårdare, förvaltningens 
samverkansgrupp samt ute på objekten (rektorer etc) och är planerad at! 
genomföras från och med den 28 februari. 

Beslut 

I. Förändringarna inom lokalvården skjuts upp tills senast miljö- och 
tekniknämndens sammanträde 6 april. 

2. Uppdra till förvaltningen at! ta fram en konsekvensbeskrivning och 
riskanalys. 

Reservation 
UlfWinberg (M), Sven Rosendahl (KD) samt Sören Eriksson (C) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.417 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §20 

Leverans av mat till externa kunder 

Sammanfattning . 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

MTN 2010/104 

Kostenheten har under några år tillagat varm mat till externa kunder inom 
kommunen. 

Det gäller Miuskolan i Skokloster, Läraskolan, Täppans förskola, 
Regnbågens förskola, Vikingens förskola samt Bålsta Hockey Club. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-18 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-18 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att förlänga avtalen för leverans av mat till 
externa kunder fram till årsskiftet 2011/2012. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 

5 IL/I rt 1 

Nr 2011.420 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 21 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

MTN 2011/20 

Läckage och mögel inom kommunens fastigheter 

Sammanfattning 
Fastighetschefen informerar om läckage och fukt på kommunens fastigheter 
och vilka åtgärder som planeras under våren och hösten för att komma till 
rätta med problemen. 

Kontinuerlig information sker till skolorna genom möten med rektorer samt 
att informationen finns uppdaterad på kommunens hemsida. 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.422 



r"11 HABO 
~ KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN §22 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

MTN 2011/16 

Detaljplan för Bålsta 1 :595,1 :596 och 1 :597, Gransätervägen -
planuppdrag 

Sammanfattning 
Fastighetsägare Marianne Olsaker och Lisbeth Helgöstam ansöker om ny 
detaljplan för fastigheten Bålsta 1:595. Syftet med planen är att ändra 
fastighetens användning från allmänt ändamål till bostadsändamål. 
Uppdragsgivarna avser att efter planläggningen sälja fastigheten som 
villatomt tillsammans med två angränsande fastigheter. 

Fastigheten är idag obebyggd och angränsar till Gransäterskolan. Den ligger 
inom detaljplanen för Gransäter CDPL Y23) som antogs 1980. En1igt 
gällande plan har fastigheten markanvändningen "allmänt ändamål" vilket 
innebär att marken endast rar bebyggas av stat, landsting eller kommun. 
Detta är en planbestämmelse som inte längre används men som förekommer 
i äldre planer och syftar till att reservera mark för en ospecificerad 
allmännyttig verksamhet. Den gällande planens genomförandetid har gått ut. 

Avsikten med planuppdraget överensstämmer med den fördjupade 
översiktplanen som anger att nya bostäder ska tillkomma genom förtätning r 
hela Bålsta. Planavdelningen ser inget hinder mot planavsikten men anser 
att pianområdet även bör innefatta de intilliggande fastigheterna Bålsta 
1 :596 och 1 :597 samt den del av Gransätervägen som utgör tillfartsväg för 
fastigheterna. Anledningen till detta är att den gällande planen för området . 
är omodern och anses behöva förnyas för den avsedda utbyggnaden. 

Detaljplanen bör göras med normalt planförfarande då det gäller en ändring 
av markens användning. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-07 
Ansökan inkommen 2011-01-26 
Karta över föreslaget pianområde, daterad 2011-02-09 

Beslut 

1. Ärendet återremitteras för att kompletteras med en konsekvensanalys för 
Gransäterskolan samt Håbo kommun generellt. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011A24 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §23 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2011-02-23 

MTN 2010/97 

Medborgarförslag om vägskyltning, informationstavla och 
rastplats på Skoklosterhalvön 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Tommy Hildorsson, Skokloster 
med önskemål om skyltning av ortsnamn, uppsättning aven 
informationstavla och bygga en rastplats i anslutning till Skoklostervägen 
vid infarterna till Bodarna och Häggeby kyrka. 

Där Håbo kommun är väghållare bör möjligheten att förbättra skyltningen 
ses över och genomföras om utrymme finns i budget. På de vägavsnitt där 
Trafikverketär väghållare, kan miljö-och teknikförvaltningen kontakta 
väghållaren och diskutera om de är beredda att skylta enligt 
medborgarförslaget. Förslag på åtgärd enligt punkterna 1-6 i 
medborgarförslaget: 

1. Trafikverket är väghållare. 

2. Håbo kommun är väghållare. 

3. Håbo kommun är väghållare. 

4. Trafikverket är väghållare. Informationstavlan och hänvisningsskyltar 
till olika: besöksmål är ingen väghållarfråga, frågan bör ställas till 
kyrkan, slottet, värdshuset och eventuellt andra intressenter i anslutning 
till området tex. företagare i Skokloster. 

5. Trafikverket är väghållare. Förslaget att anlägga en rastplats med 
eventuell sponsring av företagare i Håbo kommun kommer inte att 
utredas av miljö- och teknikförvaltningen. Önskemålet kommer att 
skickas vidare till Trafikverket. 

6. Trafikverket är väghållare. Miljö- och teknikförvaltningen har varit på 
plats med Trafikverket under 2010 för att diskutera om de kan göra 
uppsnyggningar på platsen, vilket de kommer att göra under 2011. 
Trafikverket vill inte utöka rastplatsen eftersom trafiksäkerheten är dålig 
på platsen, då vägen är smal, kurvig och sikten är skymd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-07 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-10-11, § 75 

Beslut 

. 1. Godkärma förvaltningens svar på medborgarförslaget och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

2. Överlämna svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.425 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 24 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

MTN 2009/66 

Medborgarförslag om att Kanadagässen utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag om ökad avskjutning, förslagsställare: 
Thorleif Lindström, Bålsta 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag från ThorleifLindström med 
önskemål om att drastiskt öka avskjutningen av kanadagäss på grund av den 
sanitära olägenhet de skapar på kommunens badstränder mm. 

Det finns i dag ingen känd långsiktig lösning på detta problem. Många andra 
kommuner har provat olika lösningar men inte lyckats. 

Förvaltningen avser dock att fortsätta med jakt, skrämselskott och 
uppsättning av stängsel på badstränderna som man gjort tidigare år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2009-07-29 
Protokollsutdrag miljö- och tekniknärrmden § 76, 2009-09-29 

Beslut 

l. Förvaltningen fortsätter med åtgärder mot kanadagässen som tidigare. 

2. Godkärma förvaltningens svar på medborgarförslaget och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

JUSTERARE 

3. Överlärrma svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011A26 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-02-23 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §25 MTN 2011/13 

Förvaltning av Ekillaåsens naturreservat 

Sammanfattning 
Kommunen är förvaltare av Ekillaåsens naturreservat. Det saknas ett beslut 
om vem inom kommunen som är förvaltare och det saknas medel för att 
sköta reservatet enligt skötselföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-03 
Länsstyrelsen beslut 2001-10-05, dnr 231-3146-99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-28 

Beslut 

1. Utse Gatuavdelningen som förvaltare av naturreservatet Ekillaåsen. 

2. Tilldela gatuavdelningen tillräckliga medel för att bedriva förvaltningen. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2011.427 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §26 

Leasingavtal 2011 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

MTN 2011/18 

Gatuavdelningen avser byta ut sin befintliga Mercedes Benz 310 årsmodell 
1990 som nu används till att bIa underhålla utomhusanläggningar. Offert har 
begärts in från tre företag (enligt befintligt ramavtal) och AB Enköpings 
Bilkompaniet har lämnat leasingförslag på ett fordon till avdelningen. 

Fordonet från AB Enköpings Bilkompaniet är det som uppfyller 
avdelningens krav och som uppföljer kommunens krav enligt resepolicyn. 

Förslaget är att miljö- och teknikförvaltningen leasar detta fordon under 60 
månader (finansiell leasing). 

Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2010-09-28, § 62 måste nämnden 
besluta om leasing när avtalet löper längre än 36 månader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-09 

- Offert från AB Enköpings Bilkompani, daterad 2011-02-09 

JUSTERARE 

Beslut 

1. Uppdra till gatuchefen att teckna leasingavtal enligt bilagd offert från 
AB Enköpings Bilkompani, daterad 2011-02-09. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Sil/I f t I 
Nr 2011.428 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-02-23 

Miljö- och !eknikMmnden 

MTN §2? MTN 2011/19 

Vägnamn - vägar inom Eneby, Krägga, Skörby och Akerby 

Sammanfattning 
En ny väg i Eneby behöver namn. Namngruppens förslag är Svarta lutans 
väg. Namnet har en koppling till Fridegård (Fridegårds debut alster) som 
övriga vägar i området 

En ny väg i Krägga behöver namnsättas. Namngruppens förslag är 
Grindstugans väg. Vi har tänkt på den gamla byggnaden som stod i området 
och kallades för Grindstugan. 

En namnändring på en väg i Skörby. I dagsläget så slutar Skörbyleden vid 
avfarten till Kiselvägen. Eftersom sträckan ska bli huvudled underlättar det 
om även delen efter avfarten tillhör Skörbyleden i stället för Diabasvägen. 

Det finns en väg som heter Åkerby namngruppen vill ändra namnet till 
Akerbyvägen. Det finns inga adresser kopplade till vägen och det skulle bli 
tydligare att det är en väg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-09 

- Kartmaterial, daterat 2011-02-09 

Beslut 

1. Det nya vägnamnet i Eneby är Svarta lutans väg. 

2. Det nya vägnamnet i Krägga är Grindstugans väg 

3. Namnändring del av Diabasvägen till Skörbyleden 

4. Namnändring Åkerby till Akerbyvägen 

Beslutsexpediering 
Bålsta postkontor 
Närpolisen i Håbo 
Vårdcentralen 
Lokala Skattekontoret 
Eon 
Telia Skanova NWI 
Polismyndigheten i Uppsala län 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
Skolförvaltningen 

JUSTERARE 

Tidningstjänst AB, Box 68, 745 22 Enköping 
Avdelningar på förvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011A29 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §28 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

MTN 2010/111 

Miljö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella 
uppdrag som nämnden har gett förvaltningen. 
Listan gås igenom vid vmje sammanträde. 

Ordförande föreslår ytterligare tillägg till uppdragslistan enligt bilagd 
"uppdrag till milj ö- och teknikförvaltningen" . Efter nämndens beslut om 
innehållet i listan läggs punkterna till ordinarie uppdragslista. 

Detaljplaner och detaljplaneprograJll finns upprättade i en separat lista och 
uppdateras när nämnden tar beslut om detaljplane- eller 
detaljplaneprogramsuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-10 
Uppdragslista, daterad 2011-02-07 
Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen, daterad 2011-02-14 

Beslut 

1. Redovisningen av uppdragslistan godkänns. 

2. Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen läggs till ordinarie 
uppdragslista. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.430 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-23 

Miljö- och tekniknämnden 

J\JSTERARE 

MTN §29 MTN 2011/22 

Nominering till kommunala handikapprådet 

Sammanfattning 
Kommunala handikapprådet är ett organ för samråd, överläggningar och 
ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen. 

Miljö- och tekniknärnnden ska nominera en ledamot och en ersättare till 
kommunala handikapprådet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-14 

Beslut 

l. Christian Ghaemi (MP) väljs till ordinarie ledamot och Sven Rosendahl 
(KD) väljs till ersättare i kommlmala handikapprådet för 
mandatperioden 2011-2014. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.431 
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