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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 108 

Information om Vision 2030 

Sammanfattning 

MTN 2012/101 

Fredrik Holmgren, samhällsplanerare, informerar om projektplanen för 
Vision 2030 som syftar till att ta fram en kommunomfattande vision för 
Håbo kommun. 

En politisk beredning utsedd av kommunfullmäktige med representanter för 
samtliga partier ska ansvara för att ta fram visionen. Det finns även en 
referensgrupp som består av kommundirektörens ledningsgrupp och en 
arbetsgrupp som består av tjänstemän från alla förvaltningar. Dessa är 
tillsatta av förvaltningscheferna. Plan- och utvecklingsavdelningen kommer 
att leda arbetet med visionen. 

I förra veckan var det uppstart för Vision 2030. Detta kommer att följas av 
en iniomvärldsanalys och ett förslag för antagande och beräknas vara klart 
om ca ett år. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG ;z 1%/1 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN § 109 MTN 2011/85 

Information om projektet insamling av matavfall för 
biogasproduktion 

Sammanfattning 
Angela Arokianathan, projektledare på V Navfallsavdelningen och Maria 
Åhrström, avfallshandläggare, informerar om projektet insamling av 
matavfall for biogasproduktion. 

Beslut om obligatorisk insamling togs redan 2011. Anledningen till det är: 

• att lättare uppnå miljömålen 

• få effektivare hämtning 

• stora mängder avfall kan samlas 

• en kvalitetssäkring av hämtningen kan göras via kärlregistrering 

Det är också ett sätt att få medborgarna att engagera sig i miljöfrågor och att 
förändra levnadssättet. 

Matavfallsinsamlingen kommer att påbörjas på våren 2013. Det är inte 
klarlagt än vilket område som får hämtning först. Insamling kommer att ske 
i tvåfacksbilar. Brunt kärl kommer att användas for matavfall och grönt för 
restavfalL Hämtningsintervallet ändras från varje vecka till varannan vecka, 
kompostering kommer att finnas kvar, högre taxa. 

Matavfallet kommer att lastas om i Högbytarp efter den forsta behandlingen 
innan avfallet körs till Himmerfjärdsverket där SYV AB tar hand om 
matavfallet och producerar biogas och kompostjord. 

Taxan for avfall planeras att höjas då behandlingen av matavfall visserligen 
är billigare men kostnaderna för hämtning av avfall är högre efter nytt avtal 
med entreprenör. 

Upphandling av entreprenaden Ragn-Sells är klar gällande kärl och 
säckavfallshämtning i Håbo kommun. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2688 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 110 MTN 2012/64 

Information om handläggning av bostadsanpassningsbidrag 

Sammanfattning 
Anette Eliasson, handläggare av bostadsanpassningsbidrag, redogör för 
vilka lagar och regler som gäller och rutinen för handläggning av dessa 
ärenden. 

Handläggningen regleras av lagen om bostadsanpassningsbidrag men även 
vissa regler i Plan- och bygglagen tillämpas. Boverket, som även är 
tillsynsmyndighet, har riktlinjer för handläggningen. 

Ändamålet är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med 
funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget 
lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som 
ilmehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om någon under vissa 
perioder svarar för omvårdnaden i sin bostad och åtagande avser en längre 
tid, kan bidrag även ges för anpassning av den bostaden. 

Bidrag lämnas för åtgärder får anpassning av bostadens fasta funktioner och 
endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig 
som bostad. Vid nybyggnad lämnas bidrag endast om det finns särskilda 
skäl. Detta gäller även vid köp eller byte av bostad. Återställningsbidrag 
gäller endast hyresrätt och i allmänna utrymmen och måste överstiga 5 000 
kronor. 

Det är den sökande som beställer utförande av åtgärden hos vald entreprenör 
därför är det konsumenttjänstslagen som gäller vid dessa avtal. 

För ansökan gäller: 
endast enskild person kan söka 
sökande kan göras av annan exempelvis anhörig, god man om 
fullmakt finns 
kan göras i efterhand 
sakkunnig ska styrka med intyg 
koppling mellan funktionsnedsättning och behov av åtgärder måste 
finnas 

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas eller avslås eller delvis beviljas. 
Beslutet går att överklaga. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2012.2689 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 111 MTN 2012/64 

Bostadsanpassningsbidrag, ärendenr 2012/060 (BAB för 
windows) 

Sammanfattning 
Enligt antagen delegationsordning för miljö- och tekniknämnden, daterad 
2012-06-04 har handläggare för bostadsanpassning rätt att bevilja eller avslå 
bidrag för bostadsanpassningar upp till tre basbelopp. Över det beloppet 
beslutar miljö- och tekniknämnden om beviljande eller avslag. 

Ärende 2012/060 tar upp en principfråga gällande ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag för normalt bostadsunderhålL 

Ärendet 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från sökande. 
Sökande är en kvinna född -50 som bor med sin make i ett soutteränghus 
med källare. Hennes funktionsnedsättning innebär att hon har 
balansproblem och smärta under fötterna vilket innebär snubbeirisk om hon 
går på ojämn mark. Ansökan avser felanmälan gällande justering av 
befintlig plattläggning och mark vid garaget och gångvägen dit som blivit 
ojämn. Enligt sökande har vissa plattor rest sig och det utgör en snubbeirisk 
för henne. Det har bildats håligheter och gropar i marken vid garaget och 
gångvägen dit. 

Den 28 maj ringde sökande och gjorde en felanmälan. Handläggaren gjorde 
ett hembesök samma dag för att titta på plattläggningen och marken som 
blivit ojämn. Sökande fick plattläggningen beviljad med 
bostadsanpassningsbidrag år 2004. Enligt sökande hade vissa plattor rest sig 
med åren samt frusit sönder och det utgör en snubbeirisk för henne. 
Handläggaren lämnade en ansökan om bostadsanpassning för att sökande 
skulle fYlla i vilka åtgärder hon vill ansöka om. 

Ansökan inkom den 31 maj. Under sökta åtgärder har sökande fyllt i 6-8m3 

singel (9-16), stenmjöl (0-8), hyra av vibratorplatta, dräneringsslang 20-25 
m. Efter flera telefonsamtal mellan handläggaren och sökande samt 
fastighetschef Linda Sjöborg och sökande, kom det fram att det var mer 
material sökande har behov av. Det gjordes en överenskommelse att 
sökande skickar in en kompletterande ansökan som beskriver vilka 
gångsvårigheter hon får av att plattorna och marken är ojämna och all 
materialåtgång hon söker för. 

Forts .... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2691 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 111 MTN 2012/64 

Forts ... 

Kompletterande ansökan inkom den 27 juni, enligt nedan: 

l. Omläggning av plattor på grund av ojämnheter, höga skarver, vickande 
plattor och byte av sönderfrysta plattor. Alla plattor måste plockas bort, 
så att maken kanjämna till sanden och "stampa" ihop den med en så 
kallad "Stampe" (vibratorplatta). Därefter nedlägges dräneringsslang för 
att få bort regnvatten från plattorna. Återläggning av plattor, fogsand i 
skarvar, vibrering av plattor. 

2. Vid garaget och gångvägen dit, har bildats hål och ojämnheter, på grund 
av dåligt underarbete av tidigare ägaren. Gruset måste grävas bort och 
ny "singel" läggas dit för att ta bättre bärighet. Vibreras med "Stampe". 
stenmjölläggs därefter på samt vibreras med "Stampe". 

Backen upp till vår fastighet har blivit omgjord på grund av rörarbete av 
kommunen. Efter att ha rådgjort med arbetsledaren för detta projekt "fick" 
vi ett lass singel hemkört. Innan arbetet med backen var klart för att backen 
och vår infart inte skulle skadas. Detta singel har tagits på faktura på 3 300 
kr. 

Materialåtgång: 

3. Singel (se ovan) 

4. Stemnjöl ca 5 kubik (måste beställas) 

5. Betongplattor ca 90-100 st (Plattorna kan hämtas med bilsläp av maken 
och sonen) 

6. Sand ca 2 kubik (måste beställas) 

7. Dräningeringsslang l rulle (25 m) kan hämtas med bilsläp 

Mått på stenbeläggning: 21,7 x 3,5 m= ca 76 kvm 

"Jätteviktigt med gångträning varje dag!" 

Den 28 juli var handläggaren på hembesök igen för att se om plattorna och 
marken är ojämna. Men handläggaren kunde inte se ojämnheter, höga 
skarver, vickande plattor och sönderfrysta plattor eller hål och ojämnheter 
vid garaget och gångvägen dit, enligt sökta åtgärder i ansökan. 

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag § 6.5.5 lämnas inte bidrag för 
sådana åtgärder som bedöms som nonnalt bostadsunderhåll (prop. 
1978/79: l 00 bilaga 16 s. 51). Exempel på nonnalt bostadsunderhåll är att 

Forts .... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

f IJ::tl 
Nr 2012.2691 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 111 MTN 2012/64 

Forts .... 

byta ut eller reparera termostatreglerade kranar. Bidrag lämnas alltså inte för 
dessa kostnader även om bidrag har lämnats for installationen av kranarna. 

Bidrag kan däremot lämnas för reparationer där bostaden har utsatts for 
onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Handläggaren 
bedömer dock inte att marken med plattsättning och mark vid garage och 
gångväg utsatts för onormalt slitage pågrund av funktionsnedsättningen. 

Vissa utrustningsdetaljer som anskaffats med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag och som är så speciell och så tekniskt 
komplicerade att underhållet eller reparationen av den inte är att betrakta 
som normalt bostadsunderhåll kan finansieras med 
bostadsanpassningsbidrag. Reparation av sådan utrustning bedöms därfor 
inte som nonnalt underhåll. Exempel på sådan utrustning är lyftanordningar, 
automatiska dörröppnare och så kallade Clos-o-mater. 

Enligt telefonsamtal med markentreprenör, leverantör av fyllnadsmaterial 
samt sakkunnig på galnavdelningen säger de att det ej ska behövas underhåll 
av plattor om läggning av marksten och plattor är rätt utförd. Ytan är i stort 
sett underhållsfri. Möjligen kan påfyllning av fogsand behövas for att ytan 
inte ska bli instabil. En bra och välfylld fog gör det också svårare for ogräs 
att få fäste. Det kan krävas komplettering av fogsand med rekommenderad 
komstorlek 0-2 mm. Men då räknas det som underhåll vilket 
fastighetsägaren ska stå för. 

Skäl till avslag 
Enligt 6 §lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag 
for åtgärder for anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning 
till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är 
nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad for den 
funktionsnedsatte. 

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av 
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Enligt Boverkets 
föreskrifter (1992: 1575) tilllagen gäller att åtgärder som är att betrakta som 
normalt bostadsunderhåll faller under denna princip. Bidrag kan dock 
beviljas även om åtgärden kan betraktas som normalt underhåll om behovet 
har uppstått efter ett onormalt slitage som beror av funktionsnedsättningen. 

Kommunen bedömer att den sökta åtgärden är att betrakta som normalt 
bostadsunderhålL Eftersom behovet heller inte uppstått som en följd av 
onormalt slitage som beror på funktionsnedsättningen kan bidrag ej beviljas. 
forts ... 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 111 MTN 2012/64 

Forts .... 

Förvaltningen föreslår att ansökan avslås om bostadsanpassningsbidrag 
gällande justering av befintlig plattläggning och mark vid garaget och 
gångvägen dit som blivit ojämn 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att avslå bidrag för ovanstående 
åtgärd med ovanstående motivering. 

2. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningschefen att skriva på 
bostadsanpassningsbeslutet. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSSESTYRKN!NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 112 MTN 2012/64 

Bostadsanpassningsbidrag komplettering av ärende 2011/085 
(BAB för windows) 

Sammanfattning 
Enligt antagen delegationsordning för miljö- och tekniknämnden, daterad 
2012-06-04, har handläggare för bostadsanpassning rätt att bevilja eller 
avslå bidrag för bostadsanpassningar upp till tre basbelopp. Över det 
beloppet beslutar miljö- och tekniknämnden om beviljande eller avslag. 

Ärendet 
Sökande har beviljats bostadsanpassningsbidrag till en sammanlagd kostnad 
om ca 369 000 kr av miljö- och tekniknämnden den 4 juni 2012, enligt 
sammanträdesprotokoll MTN § 60. Ansökan avsåg köksanpassning i fonn 
av höj- och sänkbara överskåp, in byggandsugn i högskåp, micro i rätt 
arbetshöjd, rullhurtsar, höj- och sänkbar diskbänk och spishäll, spistimer 
med vännevakt, upphöjd diskmaskin, upphöjd tvättmaskin på 
förhöjningssockel samt sittbadkar för varmvattenbad. Det har tillkommit 
extra kostnader som inte var med i 1jänsteskrivelsen till miljö- och 
tekniknämnden den 4 juni. 

Kostnader för rörarbeten i samband med orobyggnation av köket som 
entreprenören glömde ta med i sin offert. Montering av eluttag för två 
stickkontakter ovanför höj- och sänkbara arbetsbänken i köket, som vid 
besiktning efter arbetet var slutfört upptäcktes ej hade ersatt befintliga som 
fam1s innan renoveringen. Montering av sittbadkar i badrummet av 
rönnokare. Totalt till en sammanlagd kostnad om ca 18 000 kr. 

Enligt 6 §lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag 
för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning 
till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är 
nödvändiga för att bostaden ska var ändamålsenlig som bostad för den 
funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver 
vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. 

Kommunen har att pröva dels om åtgärderna utifrån gällande bestämmelser 
kan stödjas med bidrag, dels intygets styrka. Intyget ska således styrka 
nödvändigheten av åtgärden. 

Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas om bostadsanpassnings bidrag, 
enligt ovan till en sammanlagd kostnad om ca 18 000 kr inklusive moms. 
Förvaltningen anser att inskickade intyg till kommunen styrker 
nödvändigheten av dessa åtgärder. 

Forts .... 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN§112 MTN 2012/64 

Forts .... 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag 
för ovanstående åtgärder till en sanunanlagd kostnad om ca 18 000 kr 
(inklusive moms). 

2. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningschefen att skriva på 
bostadsanpassningsbeslutet 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEO!ERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2012.2705 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 113 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2012/4 

Miljö- och telmiknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordfårande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas 
tillmilj ö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknärrmden. 

Fastighetsavdelningen, bostadsanpassning, 14 september- 18 oktober 2012 
Beviljade, 23 st 
Antal delvis bifall, 2 st 
Antal avslag, l st 

Avfal/savdelningen, 2012 
Delat kärl, l st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning, bostadsan passning, 2012-1 0-18 

- Delegationsförteckning, utdrag. 

Beslut 
l. Milj ö- och tekniknämnden godkänner redovisning av de 

delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 5 november 2012. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2012.2708 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 114 

Upphandling av gatu- och VA-arbeten 

Sammanfattning 

MTN 2012/98 

Enligt tidigare beslut ska en samordnad upphandling av gatu- och VA
arbeten utföras av gatu- och V A/avfallsavdelningama. Under· tidigare 
avtalsperioder har avtalskostnaden uppgått till omkring 9 Mkr/år. 

Avtalet planeras att gälla i tre år med möjlighet till ett års förlängning, 

Upphandling genomförs som en förenklad upphandling och avtal kommer 
att tecknas med en entreprenör. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-17 

- Bilaga till tjänsteskrivelse, 2012-10-18 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna ovanstående 
upphandling. 

2. Miljö- och tekniknämnden delegerar till ordförande i nämnden att 
besluta om: 
- Godkännande av förfrågningsunderlag 
- Tilldelningsbeslut 
- A vialsteckning 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
V A- och avfallsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

/1 1~1 l 
Nr 2012.2711 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 115 MTN 2012/73 

lnriktningsbeslut, nybyggnation förskola, Junibacken 

Sammanfattning 
En ny förskola behöver byggas i Skokloster efter att Junibackens förskola 
brann ner till grunden den 24 maj 2012. För att kunna påbörja 
projekteringen behöver inriktningsbeslut tas om hur många avdelningar som 
ska byggas. 

Att bygga åtta avdelningar innebär flera fördelar för verksamheten som då 
kan samla aii förskoleverksamhet på ett stäile i Skokloster. I huvudsak 
innebär det att tjänster kan samordnas och kan då användas mer effektivt. 
För drift och underhåii av byggnad och gård innebär det även där en mer 
effektiv skötsel för endast ett objekt. Frågetecken finns huruvida 
tomtmarken räcker tiii för att bygga åtta avdelningar på ett lämpligt sätt. 
Placeringen på tomten kommer att utredas snarast möjligt tillsammans med 
entreprenören. 

Driftkostnaden blir totalt lägre för en ny byggnad i jämförelse med de 
befintliga byggnaderna oavsett om jämförelsen görs på sex eiier åtta 
avdelningar. Extra investeringsmedel behövs för att täcka kostnaden för 
nybyggnation. Investeringsmedel ska anslås av kommunfullmäktige i 
budgeten inför 2014. Fram till dess regleras kostnaderna mot försäkringen. 

Tidplanen visar på att projektering kommer ske under vintern och i maj 
2013 är kalkyl och riktpris framtaget. Entreprenaden kan påbörjas efter att 
Kommunstyrelsen beslutat om riktpriset och Miljö- och tekniknämnden 
beslutat om tecknande av entreprenadkontrakt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-18 

- Bilaga daterad 2012-10-18, reviderad 2012-11-05 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att 
ny förskola i skokloster ska byggas med åtta avdelningar, under 
förutsättning att placering går att genomföra på lämpligt sätt. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen med reviderad bilaga 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2716 



BILAGA 1(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-11-05 

Vår beteckning 
MTN2012/73 nr 2012.2573 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Fastighetsavdelningen 
Linda Sjöborg 
Fastighetschef 
0171-527 88 
linda.sjoborg@habo.se 

Inriktningsbeslut- Nybyggnation förskola, Junibacken 

En ny förskola behöver byggas i Skokloster efter att Junibackens förskola brann ner till grunden 
den 24 maj 2012. 

Junibacken har bestått av tre byggnadsdelar - en ursprungsbyggnad från 1992 som är tillbyggd 
runt 2000, en byggnad för undercentral och en inhyrd paviljong för en förskoleavdelning. Den 
byggnadsdel som är nedbrunnen är ursprungsbyggnaden som inklusive tillbyggnad var på totalt 
718 kvadratmeter. Undercentralen och den inhyrda paviljongen klarade sig men blev påverkade 
av rök och hetta från branden. Den inhyrda paviljongen är uppsagd och är återtagen av uthyraren. 

I byggnaden som brann ner fanns verksamhet för fem avdelningar, personalutrymmen och ett 
mottagningskök. Junibackens förskola består av totalt sex avdelningar med barn mellan ett till 
fem år. Under tiden för återuppbyggnaden kommer verksamheten att imymmas i paviljonger 
som står på den intilliggande skolgården. 

En ny byggnad behöver ersätta den nedbrunna byggnaden. För att kunna påbörja projekteringen 
behöver imiktningsbeslut tas om vad som ska byggas. 

Nybyggnation 
Nybyggnationens syfte är att ersätta den tidigare byggnaden. Det vill säga en ny förskola som 
imymmer såväl personalutrymmen och storkök. Utformningen av byggnaden görs i första hand 
utifrån verksamhetens behov och att de framtida driftkostnaderna ska hållas låga både för 
byggnaden och för verksan1heten. En målsättning är även att byggnaden ska vara flexibel och 
därigenom på ett enkelt sätt kunna anpassas även till andra verksanilieter, i första hand till skola. 

Den grundläggande imiktning som behöver beslutas gäller det antal avdelningar som ska byggas 
behöver beslutas. 

l. Ett alternativ är att bygga upp sex avdelningar som då motsvarar de avdelningarna som 
tidigare har varit på Junibacken. 

2. Andra alternativet är att bygga upp åtta avdelningar som kan imymma all förskoleverk
samhet i Skokloster. Idag finns förutom Junibackens förskola även en inhyrd paviljong, 
skogsbackens förskola 

Det finns flera fördelar med alternativ 2. Den huvudsakliga anledningen är att den inhyrda 
paviljongen för skogsbacken kan avvecklas. Det medför lägre driftkostnader för såväl byggnad 
som verksamhet. Men alternativet kräver en större investeringskostnad. Kostnaderna beskrivs 
nännare under rubriken ekonomi. 

Forts ... 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-18 

Vår beteckning 
MTN2012/73 nr 2012.2573 

Forts .... 

Jämförelse mellan sex och åtta avdelningar 
Ur pedagogisk vinkel kan mycket tid vi1mas då alla tjänster samordnas på ett ställe. Med all 
kompetens samlad kan personalresurserna användas på ett mer effektivt sätt. Många resurser kan 
sparas bara genom att ha ett ställe att öppna och stänga varje dag. Men även kostnader för vikari
er kan reduceras kraftigt. 

Genom att avveckla Skogsbacken kan personalresurserna användas mer effektivt även för 
lokalvård och mathantering. Idag används tid för att promenera mellan byggnaderna, utrustning 
och material behövs i dubbla uppsättningar. 

Med en större förskola får alla barn samma förutsättningar och konkurrenstänkande mellan 
enheterna minskar. För föräldrar med flera förskolebarn underlättas vardagen av att bara ha ett 
ställe att lämna och hämta på. 

Två avdelningar ytterligare på platsen kräver en utökning av förskolegården. För det finns 
möjlighet att utöka gården och ta en del av skogen i anspråk. Fördelen är att det är en gård att 
utrusta och underhålla i stället för två. 

Uppförande av åtta avdelningar ger en större byggnad som blir svårare att placera på aktuell 
tomt. Byggytan på tomten är begränsad åt flera håll av väg, granntomt och ett stråk av 
huvudledningar för vatten och avlopp. Detaljplanen begränsar dessutom genom att byggnaden 
endast får uppföras i ett plan. Placeringen på tomten behöver utredas snarast för att se om åtta 
avdelningar går att bygga på ett lämpligt sätt. 

Ekonomi för drift av byggnad 
Jämförelse har även genomförts för att se vilka möjliga besparingar som kan göras i och med en 
nybyggnad. 

Tabellen nedan visar en jämförelse på driftkostnad av byggnad med sex avdelningar. Juniback
ens tidigare självkostnad jämfört med en uppskattad driftkostnad för en ny byggnad. 

Driftkostnad Byggnad 
Yta, kvm 
Extern hyra 
Administration 

Junibacken 
6 avd 

883 
168 

17 

Ny byggnad 
6 avd 
1 000 

o 
21 

100 71 
18 

Tillsyn och skötsel, byg_gc.:n-=a=-d--,--------==-----'-'-
Tillsyn och skötsel, sophantering 
Avhjälpande reparationer 
Planerat underhåll 
Energi 
Vatten och avlopp 
Försäkring 
Kapitaltjänst 
Kostnad Byggnad, tkr 

Forts ... 

50 
71 

250 
10 
25 

511 
1 220 

11 
33 
80 

140 
17 
20 

806 
1199 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-18 

Vår beteckning 
MTN2012/73 nr 2012.2573 

Forts .... 

Tabellen nedan visar en jämförelse på driftkostnad av byggnad med åtta avdelningar. Tidigare 
självkostnad för Junibacken och skogsbackens förskolor jämfört med en uppskattad driftkostnad 
för en ny byggnad. 

Kostnad totalt 
Junibacken och Ny byggnad 

Driftkostnad Byggnad skogsbacken 8 avd 
Yta, kvm 1 163 1 300 
Extern h~ra 533 o 
Administration 20 27 
Tills~n och skötsel, b~ggnad 116 92 
Tills~n och skötsel, SO[>hantering 22 15 
Avhjäl[>ande re[>arationer 52 43 
Planerat underhåll 82 104 
Energi 320 182 
Vatten och aviO[>[l 15 22 
Försäkring 28 26 
Ka[>italtjänst 511 1 164 
Kostnad Byggnad, tkr 1 699 1 675 

Båda tabellerna visar på att driftkostnaden blir likvärdig mellan befintliga byggnader och en ny 
byggnad. 

Ekonomi för investeringen 
Nybyggnationen finansieras i hnvndsak genom kommunens försäkring. 

I försäkringsbolagets kalkyl för en återuppbyggnad görs åldersavdrag och kostnad tillkommer för 
självrisk. På den byggnad som avses byggas upp ställs högre krav och kommer även att vara 
större till ytan än vad försälaingsbolaget kalkylerar. Därav kommer extra investeringsmedel att 
behövas för att täcka den totala kostnaden för byggnationen. 

Ekonomisk kalkyl för 
Nybyggnation förskola 
Energibesparande åtgärder 
Konstnärlig utsmyckning l% 
Avetablering Skogsbacken 
Ersättning från försälaing ink! åldersavdrag 
Självrisk 
Preliminär kostnad 

6avd. 
25 000 tkr 

5 600 tkr 
300 tkr 

o tkr 
-16 500tkr 

220 tkr 
14 620 tkr 

8 avd. 
30 000 tJa 
6 700 tkr 

360 tkr 
350 tkr 

-16 500 tkr 
220 tkr 

21 120 tkr 

Behovet av extra investeringsmedel, för att täcka ovan preliminär kostnad, kommer att anslås av 
kommunfullmäktige. Kostnad för byggnationen kommer med i budgetprocessen som pågår un
der 2013 för att anslås till2014. 

Kostnad för projekteringsskedet (Del l) regleras mot driftprojekt "7377 Brandskada Junibackens 
förskola". Driftprojektet kommer att regleras mot ersättning från försäkringen och är inte bero
ende av att investeringsbudget finns tillgänglig. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-18 

Vår beteckning 

MTN2012/73 nr 2012.2573 

Forts .... 

Tidplan 
För att hålla nere projektets kostnader är det av stor vikt att tiden används effektivt för projektet. 
Upphandling av entreprenör är genomförd och projektering av byggnaden kommer att pågå fram 
till våren. Efter projekteringen kommer kalkyl tas fram för byggnaden och därefter ska överens
kommelse göras för riktpriset. Då riktpriset är överenskommet mellan entreprenör och bygghen-e 
kan beslut tas om entreprenadkontrakt för genomförandet av byggnationen. Riktpriset beräknas 
vara framtaget under maj 2013 för beslut i kommunstyrelsen. Figuren nedan beskriver flödet i 
projektet. 

KS beslut om 
inriktning 

2 månader 

Upphandling 

Nämnd beslut om 
upphandling 

KS beslut om 
riktpris 

Del l -7 månader 

Projektering 

Nämnd beslut om 
tilldelningsbesked 

Kalkyl och 
riktpris 

Del2 -12 månader 

Byggnation 

Nämnd beslut om 
entreprenadkontrakt 

Om överenskommelse inte kan nås om riktpriset har Håbo kommun möjlighet att avbryta upp
handlingen. I det fallet skrivs inget entreprenadkontrakt med upphandlad entreprenör. Då görs en 
ny upphandling för byggnationen till fast pris utifrån de framtagna handlingarna. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 116 MTN 2012/99 

Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen att 
redovisa fårslag till justeringar och kompletteringar av regelverket får 
interuhyra. 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befintliga 
systemet och även den ntvärdering som är gjordes av det systemet 20 l O. 
Utvärderingen visade bland annat på att styrande principer saknades för 
vissa områden, överenskomna spelregler inte alltid följs och det är oklart om 
internhyressättningen motsvarar de verkliga kostnaderna får att hålla 
fastighetsbeståndet i gott skick. 

För att få ett bättre och tydligare system har riktlinjer får lokalförsörjning 
och lokalanvändning tagits fram. Riktlinjerna sätter ramarna får hur 
lokalerna ska hanteras avseende anskaffning, avveckling och i lokalbank. 
De styr upp hur intema och extema överenskommelser ska hanteras, hur 
ansvarsfårdelningen är och hur dialog och samverkan mellan 
förvaltningama ska ske. 

Riktlinjema har under oktober 2012 godkänts i kommunens ledningsgrupp 
utan synpunkter. 

Utifrån riktlinjema arbetas handböcker fram för att fungera som stöd i det 
dagliga arbetet. De ska stödja arbetet med lokalresursplanering, intempriser 
och projektstyrning vid förändringar i lokal beståndet. Handböckema antas i 
kommunens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
1jänsteskrivelse, 2012-10-25 

- Riktlinjer får lokalförsörjning och lokalanvändning, 
2012-10-18, reviderad 2012-11-05 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
dokumentet Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2012.2801 



HÅBO 
KOMMUN 

Riktlinjer för 

lokalförsörjning och lokalanvändning 

Håbo kommun 

2012-10-16 



HÅBO 
RIKTLINJER 
Datum 

2(12) 

Vår beteckning 

KOMMUN 2012-10-16 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................... 3 
2. SYFTE ...................................................................................................................... 4 
3. KOMMUNNYTTAN ..................................................................................................... 4 
4. KOMMUNENS LOKALINNEHAV .................................................................................. 4 
5. ANSKAFFNING AV LOKAL .......................................................................................... s 

5. 1 Ny- och tillbyggnad ....... ............................................................................ 5 
5. 2 Köp eller annat förvärv ................. ............................................................. 5 
5. 3 Hyra av lokaler och bostäder.. . ...................................................... 5 
5. 4 Finansiering av anskaffningar...... . .... ................. ...................... .......... . ... 6 

6. AWECKUNGAVLOKAL ............................................................................................ 6 
6. 1 Finansiering av avveckling ................... .................................................... 6 

7. LOKALBANK .............................................................................................................. 6 
8. INTERNA ÖVERENSKOMMELSER OM LOKALER OCH SERVICE .................................. 7 

8.1 lnternhyresavtal .............................................................. ............................ 7 
8. 2 Servicenivåavtal................. ...................... .. ..... .............. . ....................... 7 
8.3 Uppsägning ........................ ........................................................................ 7 

9. EXTERN UTHYRNING ................................................................................................ s 
9. 1 Extern uthyrning av bostäder ..................................................................... 8 
9.2 Extern uthyrning vid specialfall .................................................................. 8 

10. ANSVAR ................ .-............................................................................................. 9 
1 O. 1 Kommunstyrelse .......................................................................................... 9 
10.2 Miljö- och tekmknämnd ............................................................................... 9 
1 o. 3 Nyttjande namnder. ......... ............................................................................ 9 

11. RESURSER ........................................................................................................ IO 
11. 1 Fastighetsstrateg ....................................................................................... I O 
11.2 Loka/samordnare ..................................................................................... 10 

12. DIALOG OCH SAMVERKAN ................................................................................. Il 
12. 1 Ledningsgrupp ........................................................................................ Il 
12.2 Lokalberedning ......... ...... ... .............. ............. ... . ........ II 
12.3 Husmöte... ..................... . ........................................ ............................ !! 



HÅBO 
KOMMUN 

1. Inledning 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-10-16 

Detta dokwnent innehåller riktlinjer för kommunens lokalförsörjning och 
lokalanvändning. Riktlinjerna gäller för samtliga kommunala verksamheter. 

Håbo kommun ska ha ändamålsenliga, attraktiva och säkra lokaler som 
bidrar till hög produktivitet och kvalitet i kommunens verksamheter, 
effektiv användning av kommunens resurser och begränsad påverkan på 
miljön. 

Detta uppnås genom följande dokument: 

Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning (detta 
dokument) 

Handbok Lokalresursplanering som samordnar planeringen av 
lokaler och service med kommunens verksamhetsplanering, fysiska 
planering och ekonomi 

Handbok Internpris som bidrar till en rättvisande kostnadsfördelning 

Handbok Projekt som beskriver arbetsmodell vid förändringar i 
lokalbeståndet 

3(12) 
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HÅBO 
KOMMUN 

2. Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-10-16 

nå en god ekonomisk hushållning med kommunens resurser vad gäller 
lokalförsörjning och lokalanvändning 
tillhandahålla produktiva och effektiva lokaler för kommunens 
verksamheter 
förtydliga regler och riktlinjer för styrningen av lokalförsörjningen och 
lokalanvändningen 

3. Kommunnyttan 

Fastigheter, lokaler och andra resurser som ägs eller disponeras av 
kommunen är gemensamma resurser. Vid förändringar i innehav eller 
användning ska kommunnyttan sättas före intresset hos enskild nämnd. 

Det åligger samtliga verksamheter att bidra till en effektiv lokalanvändning 
och medverka till att utrymmen kan frigöras för annan användning eller 
avveckling. 

4. Kommunens lokalinnehav 

Kommunens verksamheter kan bedrivas i ägda eller hyrda lokaler. I valet 
mellan dessa ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser kommunnyttan. 
Vid förändring i lokalbeståndet ska kommunens totala resurseffektivitet 
beaktas i enlighet med Lokalresursplanen. Fastigheter och lokaler som inte 
behövs långsiktigt för kommunens verksamheter ska avvecklas. 

Miljö- och teknikförvaltningen ansvarar för kommunens lokali1mehav. 
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RIKTLINJER 
Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

5. Anskaffning av lokal 

Med anskaffning avses ny- och tillbyggnad, köp, annat förvärv eller 
inhyrning av lokal och bostad. 

Beslut om anskaffning ska ske enligt Handbok Projekt. 

Beslut om anskaffning ska beskriva omfattning, nytta for berörda 
verksamheter, investeringsbehov, påverkan på framtida årskostnader samt 
konsekvenser om anskaffningen inte genomfors. 

5.1 Ny- och tillbyggnad 
Investeringar for ny- och tillbyggnad får göras om 

de är nödvändiga för att bibehålla byggnader och funktioner 
de behövs for att uppfylla myndighetskrav, bevarandekrav eller 
miljökrav 
de är nödvändiga for att verksamheterna ska kmma fullgöra sina uppdrag 
investeringen bidrar till en god ekonomisk hushållning 

Fastighetsinvesteringar, reinvesteringar och underhåll ska anpassas till den 
tid som kommunen har ett dokumenterat behov av byggnaden eller till den 
tid som det fiims beslut om att upprätthålla fastighetskapitalet 

Investeringar ska vara planerade och beslutade i kommunens 
Investeringsplan. limehållet i investeringsplanen ska bygga på behovet i 
Lokalresursplanen. 

5.2 Köp eller annat förvärv 
Köp eller annat forvärv får göras om 

det uppfyller ett långsiktigt behov 
det råder säkerhet om verksamhetens framtida innehåll, omfattning och 
ekonomi 
det är ekonomiskt fordelaktigt i jämförelse med ny- eller tillbyggnad 

5.3 Hyra av lokaler och bostäder 
Hyra av lokaler eller hyra/leasing av inventarier och utrustning ska alltid 
prövas som ett alternativ till ägande 

om behovet är kortsiktigt 
om det finns behov av återkommande uppgraderingar eller utbyten 
om hyra/leasing är ekonomiskt fördelaktigt 
om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida im1ehåll, omfattning 
ochekonomi 

Vid inhyrning av lokaler och bostäder skall Håbohus ABs bestånd beaktas. 
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5.4 Finansiering av anskaffningar 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-10-16 

Fastighetsrelaterade investeringsmedel beslutas av kommunfullmäktige och 
hanteras därefter av miljö- och tekniknämnden. 

För investeringar över två miljoner kronor beviljas investeringsanslag per 
projekt. För investeringar under två miljoner beviljas samlingsanslag för 
likvärdiga projekt. För projektanslag som löper över flera år fastställs det 
totala anslaget vid det budgetbeslut då projektet ingår i årsbudgeten. 

Efter genomfört investeringsprojekt ska projektet slutredovisas till 
kommunstyrelsen om den totala investeringen överstiger fem miljoner 
kronor eller vid budgetavvikelser över 2 pris basbelopp. Kommunstyrelsen 
avgör om slutredovisning ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Nyttjande nämnd ska inom ordinarie budgetram täcka de kapitalkostnadema 
som uppstår till följd av en investering. 

6. Avveckling av lokal 

Fastigheter, lokaler och bostäder som inte behövs långsiktigt för 
kommunens verksamheter ska avvecklas. Undantag kan beviljas av 
kommunstyrelsen fur fastigheter där det finns skäl för ett kommunalt 
ägande. 

Beslut om avveckling ska ske enligt kommunens dokumenterade 
arbetsprincip for beslut och genomforande av avveckling, se Handbok 
Lokalresursplanering. 

6.1 Finansiering av avveckling 
Avveckling finansieras via försäljning alternativt via anslag från 
kommunstyrelsen. 

7. Lokalbank 

Lediga lokaler och bostäder placeras i en lokalbank som forvaltas av miljö
och teknikf6rvaltningen. Kostnaderna för objekt som ingår i lokalbanken 
särredovisas och ingår inte i underlaget for intemhyran. Lokalbanken 
finansieras via särskilt anslag från kommunstyrelsen. 
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HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

8. Interna överenskommelser om lokaler och service 

Relationen mellan miljö- och teknikförvaltningen och nyttjande förvaltning 
bestäms av dessa riktlinjer, internhyresavtal eller servicenivåavtal (SLA) för 
varje enskild tjänst. Begreppet avtal används här för både externa och 
interna överenskommelser. 

Samtliga avtal och uppsägningar ska vara skriftliga. 

Alla interna överenskommelser utgår från att varje verksamhet ansvarar för 
och betalar for sin användning av lokaler och service. Det sker genom att 
verksamheterna belastas med internpriser. Internpriserna ska vara 
självkostnadsbaserade och ge en rättvisande bild av kostnaden för respektive 
verksamhet. 

Tvister och oklarheter om avtalen ska i forsta hand lösas mellan parterna. 
Om parterna inte kommer överens avgörs frågan av kommunstyrelsen. 

8.1 Internhyresavtal 
Omfattningen av interna upplåtelser av lokaler bestäms i internhyresavtal, se 
Handbok Internpris, mellan miljö- och teknikförvaltningen och nyttjande 
förvaltning. 

8.2 Servicenivåavtal 
Överenskommelser avseende tjänster, utöver vad som regleras i 
internhyresavtal, bestäms i servicenivåavtal mellan miljö- och 
teknikförvaltningen och nyttjande förvaltning. 

8.3 Uppsägning 
Uppsägning och avställning av lokaler görs i samråd mellan miljö- och 
teknikförvaltningen och nyttjande förvaltning. 

Uppsägning under pågående upplåtelsetid medges om miljö- och 
teknikförvaltningen kan hitta annan hyresgäst. 

Uppsägning kan även göras får del av lokal under förutsättning att lokalen 
utgör eller kan göras till en självständig uthyrningsbar enhet. Enheten måste 
kunna forses med egen entre och arean vara avgränsad, sammanhängande 
och tillräckligt stor får att kunna upplåtas åt annan användare. Miljö- och 
teknikförvaltningen avgör om kravet uppfylls. 

Om verksamhet inte behöver lokalerna och det saknas alternativ användare, 
kan kommunstyrelsen bevilja fårtida uppsägning och befrielse från 
betalningsansvar när det gynnar kommunnyttan. Kommunstyrelsen övertar 
då kostnadsansvaret får lokalerna. 
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RIKTLINJER 
Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

9. Extern uthyrning 

Upplåtelse av lokaler till externa hyresgäster är möjligt om lediga lokaler 
firms i kommunens lokalbestånd. Upplåtelsen regleras i hyresavtal mellan 
miljö- och teknikfdrvaltningen och respektive hyresgäst. Endast miljö- och 
teknikförvaltningen har rätt att förhandla om externa hyreskontrakt som 
undertecknas enligt gällande delegationsordning. 

Hyressättning och andra kontraktsvillkor för uthyrning till externa 
hyresgäster, som utgör egna juridiska personer, ska ske på marknadsmässiga 
villkor. 

Lokalbokning och korttidsuthyrning som gäller för enskilda timmar per 
vecka görs av respektive hyresgäst med den som bokar. 

9.1 Extern uthyrning av bostäder 
Extern uthyrning av bostäder till privatpersoner görs av socialfdrvaltningen 
för att minimera spridning av personuppgifter. 

9.2 Extern uthyrning vid specialfall 
Vid upplåtelse till föreningar skall beredning göras av hyresavtalets 
utformning mellan miljö- och teknikförvaltningen och 
bildningsförvaltningens fritidsenhet 

Vid upplåtelse till enskilda förskolor och skolor skall beredning göras av 
hyresavtalets utformning mellan miljö- och teknikförvaltningen och 
skolförvaltningen. 

8(12) 

Vår beteckning 



HÅBO 
RIKTLINJER 
Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

10. Ansvar 

För att arbetet med lokalförsörjning och lokalanvändning ska ge effekt krävs 
att alla inblandade aktivt deltar och tar ansvar för sin del i arbetet. 

10.1 Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för styrningen och 
samordningen av kommunens långsiktiga försörjning och användning av 
lokaler och service. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens 
lokalresursplan och investeringar. 

10.2 Miljö- och tekniknämnd 
Miljö- och tekniknämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunens 
lokaler. 

Endast miljö- och teknikförvaltningen har rätt att teckna hyreskontrakt med 
externa fastighetsägare eller avtal med externa leverantörer inom 
förvaltningens ansvarsområden. 

10.3 Nyttjande nämnder 
Kommunens nämnder är nyttjare av lokaler och ansvarar för respektive 
förvaltnings lokalanvändning. 

Nyttjande förvaltning redovisar sina behov i Lokalresursplanen och bär 
kostnaderna för nyttjade lokaler och service. Omfattningen regleras i 
internhyresavtal och interna servicenivåavtal (SLA). 

Nyttjande förvaltning ska utse lokalsamordnare som har rätt att företräda 
förvaltningen i frågor som rör lokaler och service. 

Nyttjande verksamhet ansvarar för ansökningar om tillstånd och dylikt för 
tillståndspliktig verksamhet. 
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HÅBO 
RIKTLINJER 
Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

11. Resurser 

De som aktivt arbetar med lokalförsörjning och lokalanvändning är 
Fastighetsstrategen och förvaltningarnas Loka/samordnare. 

11.1 Fastighetsstrateg 
En särskild resurs, fastighetsstrateg, svarar för samordningen av 
kommunens lokalresursplanering. I uppdraget ingår att upprätta förslag till 
lokalresursplan, föreslå internhyresavtal och servicenivåavtal, följa upp 
kommunstyrelsens mål för lokalförsörjningen och lokalanvändningen samt 
årligen samla in och analysera relevanta nyckeltal och redovisa dessa för 
kommunledning, nyt\jare och miljö- och teknikförvaltningen. 

Fastighetsstrategen arbetar i nära samverkan med kommunledningen, 
kommunens fYsiska planering, nyttjande förvaltningar samt miljö- och 
teknikförvaltningen. I fastighetsstrategens uppdrag ingår att utveckla 
standardiserade lösningar för verksamheter och fastighetsförvaltning. 
Fastighetsstrategen ska arbeta aktivt för en resurseffektiv lokalanvändning 
med fokus på milj ö och energi. 

11.2 Lokalsamordnare 
Nyttjande förvaltning utser lokalsamordnare som samordnar förvaltningens 
lokalärenden, deltar i lokalresursplaneringen och i överenskommelser om 
internhyresavtal och servicenivåavtaL 
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12. Dialog och samverkan 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-10-16 

Relationen mellan lokalanvändare och lokalförsörjare ska bygga på dialog 
och samverkan för att uppnå syftet. 

12.1 Ledningsgrupp 
Kommunens ledningsgrupp styr och samordnar strategiska och principiella 
frågor som rör lokalförsörjningen och lokalanvändningen. Ledningsgruppen 
prioriterar mellan olika behov och önskemål och beslutar om förslag till 
lokalresursplan. 

Fastighetsstrateg och fastighetschef kallas tillledningsgruppens möten för 
fastighetsrelaterade frågor. 

12.2 Lokalberedning 
Lokalberedningen svarar för samordning, planering och uppföljning på 
strategisk och taktisk nivå och bereder ärenden inför beslut i 
ledningsgruppen och nämnderna. 

En eller flera lokalberedningsgrupper kan utses som behandlar frågor som 
rör enskilda förvaltningars försörjning och användning av lokaler och 
service. Resultatet utgör bland annat underlag för lokalresursplan, 
internhyresavtal och servicenivåavtaL 

l lokalberedningen deltar nödvändiga nyckelpersoner som till exempel 
förvaltningschef, fastighetsstrateg, lokalsamordnare, fastighetschef och 
fastighetsförvaltare. Ä ven andra befattningshavare kan delta efter behov. 
Fastighetsstrategen är sammankallande. 

12.3 Husmöte 
Husmöte syftar till att följa upp leveransen av lokaler och service på 
operativ nivå och lösa frågor som rör den dagliga, operativa verksamheten. 
På husmöten behandlas frågor som rör aktuella lokalproblem, eventuella 
gränsdragningspro b lem, driftstörningar, avvikelser från överenskomna 
servicenivåer och liknande frågor som påverkar brukarna eller där brukarna 
kan vara med och påverka kostnaderna. 

Husmöte genomförs mellan fastighetsförvaltare och företrädare för 
nyttjande förvaltning. Husmöten planläggs årsvis. 
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Datum 

2012-10-16 

Forum för samverkan 

Ledningsgrupp 
Kommunledningsgrupp, 

fastighetsstrateg och 
fastighetschef 

Lokalberedning 
fastighetsstrateg, lokalsam
ordnare, förvaltningschef, 

fastighetschef 

Husmöte 
Fastighetsförvaltare ·och 

företrädare för nyttjande för
valtning. 

Resurser 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 117 MTN 2012/30 

Redovisning av rutiner med anledning av länsstyrelsens 
revision av livsmedelskontrollen 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län utförde den 9 december 20 Il en revision av 
livsmedelkontrollen i Håbo kommun. Som två avvikelser vid revisionen 
konstaterade länsstyrelsen att nänmden saknar skriftliga rutiner för hur 
livsmedelskontrollen ska bedrivas samt en rutin för kompetens behovs
inventering. Miljö- och tekniknämnden beslutade den20 februari 2012 att 
svara länsstyrelsen att rutiner för detta kommer att tas fram och vara fårdiga 
senast den 31 december 2012. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-1 0-16 

- Rutin för hur livsmedelskontrollen ska bedrivas, reviderad 
- Rutin för kompetensbehovsinventering för livsmedelsinspektör 

Beslut 

l. Miljö- och tek:nik:nänmden beslutar att anta framtagen rutin för hur 
livsmedelskontrollen ska bedrivas (reviderad) och framtagen rutin för 
kompetensbehovsinventering för livsmedelsinspektör samt att sända 
rutinerna till Länsstyrelsen Uppsala län. 

Expediering till 
Länsstyrelsen Uppsala Län 
Miljöavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ft 111-1-l 
Nr 2012.2802 
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KOMMUN 

Upprättad av 
Ann-Katrin Lunt och Marie Eidestedt 
Ansvarig for uppdatering 
Ann-Kalrin Lunt 

Senast uppdaterad 
2012-09-24 

Rutin för hur livsmedelskon
trollen ska utföras 
Datum 

2012-09-24 

l 

Rutin för hur livsmedelskontrollen ska utföras 

Syfte 

Livsmedelskontroll ska planeras och utföras för att förebygga risker i livs
medelshanteringen. Syftet är att konsumenterna alltid ska ha tillgång till 
säkra livsmedel och att konsumenterna inte ska bli lurade av till exempel 
felaktig eller missvisande infonnation. 

Lagkrav och vägledningar 

• Inom EU finns en gemensam livsmedelslagstiftning för livsmedel. Den
na lagstiftning är implementerad i svensk lag. 

• Krav på myndighetskontroll finns i förordning (EG) nr 882/2004 om of
fentlig kontroll av livsmedel. 

• Livsmedelsverket ger ut vägledningar för livsmedelskontrollen för att 
underlätta myndighetsutövningen. Livsmedelsverket håller också på att 
ge ut handböcker som stöd för myndighetskontrollen. Hittills har en 
handbok, "Kontrollhandbok- Butik" givits ut. 

Planeringsunderlag 

En årlig verksamhetsplanligger till grund för planeringen av kontrollen vid 
varje livsmedelsverksamhet Målet är att varje livsmedelsverksamhet, på 
några års sikt, ska få den årliga kontrolltid som de betalar för. I verksam
hetsplanen är samtliga livsmedelsanläggningar indelade i tre olika tillsynsin
tervall; varje år, vartarmat år eller vart tredje år. Indelningen har gjorts ut
ifrån livsmedelsverksamhetens risk, storlek samt även med hänsyn till resul
tat från tidigare kontrolltillfåll en. Vissa verksamheter bedöms inte ha något 
behov av återkommande kontroll varför dessa har fått hela sin årliga kon
trollavgift borttagen. Dessa verksamheter besöks sporadiskt när behov upp
står. 

Förberedelser 

Kontroller förbereds genom att det gås igenom vad verksamheten ligger i 
för riskklass, erfarenhetsklass och vilken kontrolltid de årligen betalar för. 
Varje kontroll förebereds också genom att det gås igenom i diariesystemet 
vad som har hänt vid tidigare kontroller för att se om det är något som ska 
följas upp. 

POSTADRESS 
746 80 BALSTA 

BESÖKSADRESS 

ce:pn.J_n1 lt 
TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 
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KOMMUN 

Forts ... 

Rutin för hur livsmedelskon
troll ska utföras 

Till kontrolltillfållet tas följande utrustning med: 

• Ren skyddsrock, mössa och överdrag för skor 

• Kontrollrapport, pe1ma och papper 

• Termometer (kalibrerad) och utrustning för rengöring av givare 

• Information och blanketter som kan vara bra att ha 

• Eventuellt kopior på tidigare kontrollrapport 

• Information om verksamheten som kan vara bra att ha med (t.ex. kon
taktuppgifter) 

Kontrollmetod 

För att den offentliga kontrollen ska följa lagstiftningen och vara enhetlig 
används livsmedelsverkets vägledningar och handböcker som utgångspunkt. 

Livsmedelskontrollen utförs efter 15 olika kontrollområden. Dessa kon
trollområden är desamma som kommunen årligen rapporterar tilllivsme
delsverket De 15 kontrollområdena listas nedan: 

l. Infrastruktur: lokaler och utrustning 

2. Råvaror och förpackningsmaterial 

3. Säker hantering 

4. Hantering och förvaring av avfall 

5. skadedjursbekämpning 

6. Rengöring och desinfektion 

7. Vattenkvalitet 

8. Temperatur 

9. Personlig hygien 

10. Utbildning 

11. HACCP-baserade förfarande 

12. Information (märkning) 

13. Spårbarhet 

14. Mikrobiologiska kriterier 

15. Övrigt 

Vid livsmedelskontroller läggs stort fokus på att kontrollera att verksamhe
ter har rutiner för att kmma uppfylla lagstiftningens krav på att producera 
säkra livsmedel. Det är viktigt att livsmedelsverksamheter har en faroanalys 
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KOMMUN 

Rutin för hur livsmedelskon
troll ska utföras 

där risker i verksamheten har identifierats samt att det finns rutiner för att 
minimera riskerna. 

Kontroller utfOrs i form av antingen revision eller inspektion. Vid revisioner 
kontrolleras samtliga 15 kontrollområden. I den årliga verksamhetsplanen 
planeras vilka verksamheter som ska få revisioner under året. Revisioner är 
alltid föranmälda och detta sker genom att ett brev med datum och tid skick
as ut i förväg. Tillsammans med brevet bifogas en kopia på en tom kontroll
rapport med en förklarande text för varje kontrollpunkt så att verksamhets
utövaren vet vad som kommer att gås igenom. Nya livsmedelsverksamheter 
som startar ska få ett första besök så snart det är praktiskt möjligt och denna 
kontroll ska i första hand bestå av en planerad revision. 

Oftast sker dock kontroller i form av inspektioner. Vid en inspektion kon
trolleras endast ett urval av de 15 nämnda kontrollområdena. Vilka kon
trollområden som är aktuella beror bland annat på specifika risker i verk
samheten samt inspektörens erfarenheter från tidigare kontroller. Inspektio
ner utförs oanmälda. 

Generellt så inleds och avslutas kontrollen tillsanunans med verksamhetsin
nehavaren eller en annan ansvarig person. I slutet så gås resultatet igenom 
med verksamhetsutövaren och om brister har iakttagits så informerar in
spektören om det. Det bestäms också inom vilken tid som bristema ska ha 
åtgärdats. 

Vid upptäckta brister så uppmanar inspektören i första hand företaget att rät
ta sig efter lagstiftningen. Om krav utformas så att det upplevs som tvingan
de ska kravet utfonnas som ett överklagbart föreläggande. Om det rör sig 
om allvarliga brister eller om det vid senare uppföljning visar sig att inga el
ler otillräckliga förbättrande åtgärder vidtagits utfonnas också ett överklag
bart föreläggande. Om ett föreläggande kommer att skrivas så informeras 
verksamhetsutövaren om det vid inspektionen. 

Om det krävs en extra uppföljande kontroll utöver verksamhetens planerade 
kontroller debiteras verksamheten för dessa genom så kallad extra offentlig 
kontroll. Verksamheten informeras i sådana fall om att en extra avgift kom
mer att tas ut redan vid det första besöket då bristerna iakttas. A v gift för ex
tra offentlig kontroll tas även ut för kontroller som föranleds av befogade 
klagomål. Vid sådana tillfållen informeras även verksamheten om det. 

Efterföljande administration 
En skriftlig kontrollrapport upprättas och skickas till verksamheten. För det
ta har miljöavdelningen en mall. Det fim1s även en mall för föreläggande om 
detta är aktuellt. 

Om extra offentlig kontroll ska tas ut så upprättas ett beslut om avgift för 
detta. Det fim1s en mall i miljöavdelningens diariesystem. 

Nedlagd handläggningstid för själva kontrollen samt den administrativa ti
den tidsredovisas i diariesystemet. 
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Om en uppföljande kontroll är nödvändig läggs en bevakningspåminnelse in 
i diariesystemet. 
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Upprättad av 
Marie Eidestedt 
Ansvarig f6r uppdatering 
Marie Eidestedt 

Senast uppdaterad 
2012-09-28 

Rutin för kompetensbehovsinven
tering för livsmedelsinspektör 
Datum 

2012-09-28 

l 

Rutin för kompetensbehovsinventering för livsmedelsinspektör 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med livsmedelstillsyn i Håbo 
kommun ska ha kunskap om följande: 

• Förvaltningsrätt 

• Livsmedelslagstiftning 

• Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

• HACCP 

• Egenkontroll och ledningssystem 

• De olika leden i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan 

• Faror inom livsmedelsproduktion 

• Olika kontrollmetoder såsom revision, provtagning och inspektion 

• Bedömning av bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen 

• Rättsliga åtgärder till följd av offentlig kontroll 

• Beredskapsplanering för nödsituationer 

Vid nyanställningar gås ovanstående lista igenom för att ställa relevanta 
kompetenskrav. Vid behov upprättas en plan för kompletterande utbildning 
för att säkerställa erforderlig kompetens. 

Kompetensutveckling sker löpande genom deltagande av kurser samt kun
skapsutbyte genom deltagande vid samverkansträffar. I samband med det år
liga medarbetarsamtalet tas behov av kontinuerlig vidareutbildning upp och 
en plan för det kommande året upprättas individuellt. 

POSTADRESS 
7 46 80 BALST A 
BESÖKSADRESS Centru)(J 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ft 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
WWIN.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 118 MTN 2011/83 

Omprövning av besparingsåtgärder enligt punkt 2 i beslut 
MTN § 87/2012 

Sammanfattning 

2012-10-01 tog miljö- och tekniknämnden ett beslut om att godkänna 
delårsbokslut per 31 augusti 2012 och att godkänna förvaltningens förslag 
till besparingsåtgärder med undantag av julbelysning, julgranar och 
ekologisk mjölk samt att uppdra till förvaltningen att hitta ytterligare 
besparingar motsvarande l 00 000 kronor och redovisa på nästa 
sammanträde. Nämnden beslutade även att överlämna delårsbokslutet till 
kommunfullmäktige. 

I beslut från kommunstyrelsen KS § 171, 2012-10-22, punkt 4 uppmanas 
miljö- och tekniknämnden att ompröva de besparingar som nämnden 
beslutat om inför det nu aktuella delårsbokslutet i punkt 2, MTN § 87/2012. 

Beslutsunderlag 
KS § 17112012, delårsbokslut 2012,2012-10-22 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden upphäver punkt 2 i beslut MTN § 87/2012. 

2. Miljö- och tekniknämnden godkäm1er förvaltningens forslag till 
besparingsåtgärder med undantag av följande: 
Julbelysning 
Julgranar 
Ekologisk mjölk 
Underhåll, belysning och snöröjning av konstgräsplan 
Snöröjning och haJkbekämpning i Håbo kommun 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2803 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 119 MTN 2011/83 

Månadsuppföljning per 30 september 2012 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisade i delårsbokslutet ett antal besparingsåtgärder för 
att hålla budgeten för 2012. Nämnden fattade beslut om att godkänna 
förvaltningens förslag till åtgärder exklusive åtgärder för julbelysning, 
julgranar och ekologisk mjölk till ett värde av totalt l 00 tkr. 
Förvaltningschefen fick i samband med beslutet i uppdrag att återrapportera 
flera besparingsåtgärder till denna nämnd. 

Förvaltningens uppfattning är att det inte finns flera alternativ till de 
besparingsåtgärder som tidigare presenterats och som skulle kum1a få effekt 
under delar av november och december. Genom ytterligare sparsamhet från 
förvaltningens sida kommer vissa besparingar att kmma göras, men från 
förvaltningens sida ser vi svårigheter att garantera att budgeten hålls 
exklusive energifakturan nedan. 

I arbetet med delårsbokslutet påtalade kommunen att fakturering av energi 
för Kommunhuset ej genomförts, sedan 2004. Kommunen kontaktade Kraft 
& Kultur som skickade faktura för perioden l juli 2004-31 augusti 2012 och 
den uppgår till 3 781 tkr. Förhandlingar pågår med energibolaget och därför 
är prognosen osäker. Om miljö- och teknikförvaltningen tvingas betala hela 
fakturan kommer prognosen att försämras med 3 781 tkr jämfört med 
delårsbokslutets prognos där budgeten skulle hållas. 

Miljö- och teknikförvaltningen ser inga möjligheter att hinna genomföra 
besparingsåtgärder under perioden november och december till ett värde av 
3 781 tkr och därför redovisar förvaltningen ett underskott. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning sep 2012 Miljö- och tekniknämnden 
Månadsuppföljning sep. 2012 VA-avdelningen 
Månadsuppföljning sep. 2012 Avfallsavdelningen 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkäm1er förslag till månadsuppföljning för 
september 2012. 

2. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till 
besparingsåtgärder uppgående till l 00 tkr. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschefen 
Förvaltningsekonom 
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HÅBO 
KOMMUN 

Månadsuppföljning sep 2012 

Miljö- och tekniknämnden 



1 Sammanfattning 

Under periodenjanuari-augusti har flera sammanfallande och o budgeterade händelser 
gjort att prognosen för 2012 visat på ett underskott för nämnden. Händelserna består 
bland annat i obudgeterad hantering av vildsvinsproblematiken i Bålsta och trots en 
mild vinter är prognosen för snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning att budgeten inte kommer att hållas. Framför allt är det 
sandupptagningen som dragit över budget. 

För att hantera det prognostiserade underskottet krävs ett antal större och mindre 
åtgärder som bland annat, att förvaltningen kommer att fördröja elrevision på 6 objekt, 
fördröjning av filterbyten på BCJF, genomföra trädfallningar i egen regi, inte köpa in 
flera vägskyltar, avsluta valsning (sopning) av hårdgjorda ytor och sänka standarden på 
snöröjningen. Till detta kommer att krävas en återhållsamhet och en sparsamhet under 
de sista månaderna i år för att verkligen lyckas hålla budget 2012. 

Under arbetet med delårsbokslutet uppmärksammades att fakturering av energi för 
Kommunhuset ej genomförts, sedan 2004. Kontakt togs därför med Kraft & Kultur som 
skickade faktura för perioden l juli 2004- 31 augusti 2012 och uppgick till 3 781 tkr. 
Denna kostnad var o budgeterad och därför har ett prognostisera! underskott uppstått. 

Vid förra nämnden valde miljö- och tekniknämnden att inte prioritera bort julbelysning, 
julgran och ekologisk mjölk. I samband med detta fick förvaltningschefen ett uppdrag 
att ta fram ytterligare besparingsåtgärder på ca l 00 tlcr. Förvaltningens uppfattning är att 
det inte finns flera alternativ till de besparingsåtgärder som tidigare presenterats och 
som skulle kum1a ra effekt under delar av november och december. Genom ytterligare 
sparsamhet från förvaltningens sida kommer vissa besparingar att kunna göras, men 
från förvaltningens sida ser vi svårigheter att garantera att budgeten hålls exklusive 
energifakturan nedan. 

Miljö- och teknikförvaltningen ser inga möjligheter att hinna genomföra 
besparingsåtgärder under perioden november och december till ett värde av 3 781 tkr 
och därför redovisar förvaltningen ett underskott. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Handikappråd -45 o o o o 
Miljö- o 
tekniknämnden 

Tillståndsnämnden 

Mät, kart o GIS 

Bygg 

Detaijplan, 
områdesbestäm 

Kommunvägar 

-176 

-173 

-1 123 

-773 

-776 

-7 100 

-330 -331 

-201 -141 

-1 240 -1 102 

-825 -1 468 

o o 

-5 300 -5 415 
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-360 -30 

-201 o 
-1 309 -69 

-825 o 
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-5 929 -629 2 
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ltkr?••··············\<•.· 
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l N<lt < 

•·•••· > < 
li.zoj'J .f0)2 . 2012 l .• helar ·•·2'···-·;·.····· 

Gång o cykelväg, -129 -500 -119 -127 373 3 
kommunv. 

statskommunala -4 285 -4 565 -3 537 -4 682 -117 4 
vägar 

Gång o cykelväg, -56 o o o o 
statskom 

Stöd t enskild -360 -300 19 -330 -30 
väghållnin 

Gatu- o -3 958 -4 080 -3 548 -4 900 -820 5 
gångvägsbelysning 

Trafiksäkerhetsrådet -15 -20 -16 -20 o 
Parkeringar ·11 -50 -328 -190 -140 6 

Gatu/park drift o -3 907 ·4 605 -3 774 -4 687 -82 
underh 

Parkverksamhet -1 433 -1 730 -2 957 -2 664 -934 7 

Gårdsanläggningar -2 478 -2 380 -1 862 -2 226 154 8 

Miljöavdelning, stab -1 208 -828 -537 -834 -6 

Miljöskydd -463 -731 -488 -664 67 

Hälsoskydd -328 -570 -423 -526 44 

Livsmedel -39 21 78 -64 -85 

Utomhusanläggningar -1 369 -2 263 -1 652 -2 352 -89 

Ishall -2 568 -2 334 -2 438 -2 399 -65 

Simhall -2 532 -2 747 -2 759 -2 700 47 

Föreningslokaler 2627 o o o o 
Skolmåltider, förskola -8 210 -9 102 -6 792 -9 299 -197 9 

Skolmåltider, skola -14 907 -17045 -12 816 -16 812 233 10 

skolmåltider, gymn. -1 649 -2 149 -1 458 -1 933 216 11 
skola 

Rest Pornona -629 -709 -1 069 -795 -86 

Bostadsanpassning -1 743 -2 650 -1 422 -2 450 200 12 

Arbetsområde o 196 o o o o 
lokaler 

Bostadsverksamhet 1 210 o o o o 
Buss, bil, spårbund -1 446 -595 -529 -455 140 13 
trafi 

MTF-Iedning -1 761 -1180 -1 207 -1 279 -99 

Energirådgivning o o 75 o o 
Ofördelade medel o -522 o o 522 14 

Kommunikatör -244 -290 -81 -156 134 15 

Miljöstrategiska -1 229 -1 400 -1 003 -1 145 255 16 
enheten 

Adm stab gem o -990 -699 -945 45 

Medborgarkontor o o o o o 
Fastighetsförvaltning -11 850 93 986 79057 104 741 10 755 17 

Adm fast förv o -3 445 -2 950 -3 933 -488 18 
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Tillsyn och skötsel o -6 421 -5 387 -6 691 -270 19 

Avhjälp UH o -6 489 -6 235 -6 717 -228 20 

Planerat UH o -7 500 -7 490 -7 500 o 
Mediaförsörjning o -14 630 -12 043 -20 511 -5 881 21 

Övr fast kostn o -59 521 -49 185 -66 071 -6 550 22 

Lokalvård -10062 -10 445 -8 356 -10 515 -70 

Underhåll -3 151 o o o o 
Summa -87 521 -86 675 -72 388 -90 455 -3 780 

Kommentarer driftredovisning 

1. Bygg (O tkr) 

Under 2012 har personalomsättning skett. Detta har även lett till att Byggavdelningen 
under del av året haft begränsad service avseende sin bygglovshandläggning, vilket gör 
att prognosen är osäker för verksamheten bygg. 

2. Kommunvägar (-629 tkr) 

Under periodenjan-april2012 var klimatet relativt milt, vilket gjort att gatuavdelningen 
har röjt mindre snö än ett nmmalt år. Däremot har haJkbekämpande åtgärder i fmm av 
sandning & sandupptagning dragit över budgeten inom denna verksamhet, vilket gjort 
att årets snöröjningsbudget redan är förbrukad. För perioden november-december har 
gatuavdelningen en fast kostnad för beredskap på cirka 500 tkr. Materialinköp (sand och 
salt) kostar ca l 00 tkr. Varje normal utryckning kostar ca 150 tkr per tillfåll e. 
Gatuavdelningen beräknar att minimikostnaden för snöröjning under nov-dec kommer 
att bli 1,5 mkr. Endast vinterväghållning kommer att utföras på statskommunala vägar 
för att balansera underskottet på kommunala vägar. 

För att hantera ett prognostiseratunderskott på Gatuavdelningen, så kommer inga 
vägskyltar förutom de lagstadgade att köpas in. Inga fler entreprenadarbeten kommer att 
genomföras, förutom de som är direkt akuta ärendena. Under hösten kommer ingen 
sopning av hårdgjorda ytor att genomföras. 

3. Gång- och cykelvägar, statskommunala (+373 tkr) 

Endast vinterväghållning kommer att utföras på gång- och cykelvägar. För att hantera 
det prognostiserade underskottet kommer röjning och gallring för sikt och ökad 
trygghet ej att utföras. 

4. statskommunala vägar (-117) 

Under periodenjan-april20!2 var klimatet relativt milt, vilket gjort att gatuavdelningen 
har röjt mindre snö än ett normalt år. Däremot har halkbekämpande åtgärder i fonn av 
sandning & sandupptagning dragit över budgeten inom denna verksamhet, vilket gjort 
att årets snöröjningsbudget redan är förbrukad. 

5. Gatu- och gångvägsbelysning (-820 tkr) 

Del av underskottet förklaras av sen fakturering på grund av byte av entreprenör. 
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Arbeten utförda 2011 har fakturerats 2012. Energikostnaderna har också ökat avsevärt. 

6. Parkeringar (-140 tkr) 

Avser centrumsamfälligheten där kostnader fördelas mellan Håbo kommun, Håbohus 
och centrumägaren. Fakturering sker i samband med bokslut. Under året har 
parkeringsmöjligheterna förbättrats för pendlarna genom att en ny pendlarparkering har 
skapats på Gröna dalens grusplan. Material för anordnande av parkering var o budgeterat 
och belastar denna verksamhet. 

7. Parkverksamhet (-934 tkr) 

Vildsvinsproblemen har varit fortsatt stora under 2012. Gatuavdelningen har hanterat 
detta på en mängd olika sätt som tex. röjning och gallring av skog, inköp av fållor samt 
utökade lönekostnader för kommunjägaren. Några extra medel för detta har inte furulits 
i budget. Tidigare upparbetad skuld till skogssällskapet kommer att regleras under 
2012. 

Upptagning av sommarblommor konnner ske i egen regi, istället för att köpa in tjänsten. 
Antalet trädfällningar kommer att minska och då ske i egen regi, istället för att köpa in 
tjänsten. Vilket leder till minskade kostnader för att utföra samma arbete. 

8, Gårdsanläggningar (+154 tkr) 

Endast säkerhetsrisker kan åtgärdas. 

9. Skolmåltider, fOrskola (-197 tkr) 

För att hantera ett prognosliserat underskott på Kostavdelningen, så kommer inte 
ekologisk mat att erbjudas till barnen. 

10. Skolmåltider, skola (+233 tkr) 

F ör att hantera ett prognostisera! underskott på Kostavdelningen, så kommer inte 
ekologisk mat att erbjudas till eleverna. 

11. Skolmåltider, gymnasieskola (+216 tkr) 

För att hantera ett prognostisera! underskott på Kostavdelningen, så kommer inte 
ekologisk mat att erbjudas till eleverna. 

12. Bostadsanpassning (+200 tkr) 

Utifrån den volym som har använts för bostadsanpassning de första åtta månaderna 
beräknas ett överskott skapas. 

13. Buss, bil & spårbunden trafik (+140 tkr) 

Del av energikostnad för stationsområdet ska faktureras SL. Prognosen bygger på 
trenden av minskat klotter och minskad skadegörelse som furmits under några år. 

14. Ofördelade medel (+522 tkr) 

För 2012 har det budgeterats ofördelade medel. För att hantera det prognostiserade 
underskottet på Miljö & Teikniknämnden kommer dessa inte att förbrukas. 
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15. Kommunikatör (+134 tkr) 

Under 2012 har det funnits en vakans fur tjänsten som kommunikatör och detta har lett 
till överskott i verksamheten. 

16. Miljöstrategiska enheten (+255 tkr) 

Delar av lön kommer att tas från bidrag för energieffektivisering och därmed beräknas 
ett överskott skapas. 

17. Fastighetsforvaltning (+lO 755 tkr) 

Ökade intäkter vid införandet av internhyra på miljö- och teknikf6rvaltningen. 

18. Administration fastighetsforvaltning (-488 tkr) 

Konsultkostnader för att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 
samt utveckling av fastighetsadministration. 

19. Tillsyn och skötsel (-270 tkr) 

Ökade kostnader i och med att fastighetsavdelningen tog över fastighetsförvaltning av 
simhall, ishall och byggnaderna på utomhusanläggningarna. Tidigare låg dessa under 
gatuavdelningen. 

20. Avhjälpande underhåll (-228 tkr) 

Då underhåll under tidigare år inte har kunnat utföras enligt plan ökar kostnadema för 
reparationer. De största posterna är fukt- och vattenskador 610 tkr och reparationer i 
storkök 590 tkr. 

21. Mediaforsörjning (-5 881 tkr) 

Under arbetet med delårsbokslutet uppmärksammades att fakturering av energi för 
Kommunhuset ej genomförts, sedan 2004. Kontakt togs därfor med Kraft & Kultur som 
skickade faktura for perioden l juli 2004- 31 augusti 2012 och uppgick till3 781 tkr. 
denna kostnad var obudgeterad och därfor har ett prognostisera! underskott uppstått. 

Ökade kostnader i och med att fastighetsavdelningen tog över fastighetsförvaltning av 
simhall, ishall och byggnadema på utomhusanläggningarna. Tidigare låg dessa under 
gatuavdelningen. Tack vare den milda vintern och tidigare arbete med 
energieffektiviseringar minskar kostnaden for energi, trots att kostnaden for elenergin 
har stigit med 19% under de senaste tre åren. 

22. Övriga fastighetskostnader (-6 550 tkr) 

Ökad kostnad for budgetöverföringar vid införandet av internhyra på miljö- och 
teknikförvaltning en. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Månadsuppföljning sep 2012 

VA-avdelningen 



1 Sammanfattning 

Ökade miljö- och arbetsmiljökrav har inneburit att oplanerade inköp har gjorts på 
ledningsnätet och pumpstationerna. Ökade kapitaltjänstkostnader som inte varit 
budgeterade gör att VA-avdelningen prognostiserarett underskott på ca 590 tkr. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Vatten och 11 331 11 447 
avlopp gem 

Vattenverk 
-2 560 -3 097 

drift 

Pumpstationer -1 106 -970 
drift 

Ledningsnät 
-1 699 -2 605 

drift 

Reningsverk -4 396 -4 775 
drift 

Summa 1 570 o 

Kommentarer driftredovisning 

Utf;lJI ~ep 
2012 < 

9459 

-1 839 

-1 061 

-2 621 

-3 242 

696 

l. Vatten och avlopp gemensamt ( -871tkr) 

10 576 

-2 597 

-1 270 

-3 025 

-4 275 

-591 

Vatten och avlopp gemensamt gör ett underskott på grund av ökade 
kapitaltjänstkostnader. 

2. Vattenverk ( +500 tkr) 

·871 

500 

-300 

·420 

500 

-591 

1 

2 

3 

4 

5 

Vattenverk gör besparingar för att täcka underskott på ledningsnät, pumpstationer och 
gemensamt. 

3. Pumpstationer (-300 tkr) 

Pumpstationer drift gör ett underskott då förändringar krävts på grund av ökade 
arbetsmiljö- och miljökrav. 

4. Ledningsnät (-420 tkr) 

Ledningsnät drift gör också ett underskott på grund av ökade arbetsmiljö- och 
miljökrav. 

5. Reningsverk ( +500 tkr) 

Reningsverk gör besparingar för att täcka underskott på ledningsnät, pumpstationer och 
gemensamt. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Månadsuppföljning sep 2012 

Avfallsavdelningen 



1 Sammanfattning 

Under året har två nya upphandlingar gjorts, en insamlingsentreprenad och en för 
transport och behandling av farligt avfall och grovavfall från återvinningsentralen i 
Västerskog, i samband med det beslutades att kommunen ska driva 
återvinningscentralen i egen regi. Insamlingsentreprenaden har gett ökade 
insamlingskostnader samtidigt som avfallsmängderna på återvinningscentralen stadigt 
ökar. Avfallsavdelningen prognosliserar därfår ett underskott på ca 400 tkr. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

BOJpget . ·. Utfall sep l Prognos •. i·······. , i · ..••..••.. ··• • C•·t 
2012 > .• .i2.0.12 .. · ..... ··. helåf> Av~.ik .. e ... ·.l~e .. •·• ... • ·, • •..... ••. N, ,o_t' .···.·.· .... · ..... ·· .. ·· ··.. . . . · ...•. 

Avfallshantering 

Kundljänst 
V Navfall 

Summa 

249 

24 

273 

Kommentarer driftredovisning 

Kommentarer driftredovisning 

l. Avfallshanteringen ( -400 tlcr) 

o 2 258 -400 -400 

o 680 o o 

o 2 938 -400 -400 

Prognosliserar ett underskott på ca 400 tkr på grund av ökade avfallsmängder på 
återvinningscentralen i Västerskog samt på grund av nppstart av ny 
insamlingsentrep renad. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 120 MTN 2010/104 

Upphävande av delegationsbeslut, tillagning av mat till externa 
kunder 

Sammanfattning 
Ordförandebeslut taget den 21 juni 2012 gällande Förlängning av avtal för 
tillagning av mat till externa kunder, upphävs på grund av att delegationsrätt 
för ordförande saknas i gällande delegationsordning. 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att uppdra till förvaltnings
chefen att förlänga avtalen med samma förutsättningar med de externa 
kunderna gällande tillagning av mat. 

Ordforande föreslår att en punkt läggs till: 

uppdra till förvaltningschefen att säga upp nuvarande avtal med 
respektive kund för att omförhandla portionspriset till 
självkostnadspris samt att rapportera om resultatet till nämnden. 

Nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Ordf6randebeslut, daterat 2012-06-21 gällande Förlängning av avtal för 
tillagning av mat till externa kunder 

Beslut 

l. Miljö- oeh tekniknämnden beslutar att ordf6randebeslut, daterat 
2012-06-21, upphävs. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att tillagning av måltider till externa 
kunder och friskolor ska fortsätta. 

3. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningschefen att säga upp 
avtal med respektive kund och frisko la för att omförhandla 
portionspriset till självkostnadspris samt att rapportera resultatet till 
nämnden. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
skolnämnden 
Per Kjellander 
Agneta Hägglund 
Respektive kund 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2833 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 121 

Internbudget och mål 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 

MTN 2012/100 

Kornmunfullmäktige fattade beslut om kommunens budget för år 2013 den 
11 j n ni 2012 avseende nämndemas ramar, övergripande mål och skattesats. 
Den 12 november 2012 väntas kommunfullmäktige fastställa 
investerings budgeten. 

Miljö- och teknikförvaltningens ram fastställdes till 88 123meden ökning 
om l 447 tkr för år 2013. Förutom kompensation för löneölmingar ökades 
ramen med 730 tkr för att finansiera hyra av kontorsrum på vårdcentralens 
gamla lokaler i Landstingshuset. Miljö- och tekniknämnden har 
kompenserats för höjning av hyran med l ,6 procent eller 860 tkr i form av 
hyresintäkter från och med l januari 2013, från nämnderna. 

satsning som gjordes på miljö- och tekniknämnden år 2011 fortsätter även 
år 2013 innebärande att budget för underhålllämnas oförändrad med 3 500 
tkr och öronmärks för underhåll av kommunens gator och fastigheter utöver 
budgeterat anslag om 5 500 tkr för fastighetsunderhåll och 2 600 tkr för 
gatuunderhåll. 

l ,O årsarbetare fastighetsstrateg med miljöinriktning tillskapas genom att en 
årsarbetare utgår. 

Effektiviseringskrav på miljö- och tekniknämnden för 2013 blir 450 tkr. 

Beslutsunderlag 
Internbudget och nämndens mål år 2013, Miljö- och tekniknämnden 
Internbudget och nämndens mål år 2013, VA- avdelningen 
Internbudget och nämndens mål år 2013, Avfallsavdelningen 

Beslut 
l. Miljö och tekniknämnden godkänner Internbudget och nämndens 

mål år 2013, enligt underlag. 
2. Miljö och tekniknämnden godkänner Internbudget och nämndens 

mål år 2013 för V A -avdelningen, enligt underlag. 
3. Miljö och tekniknämnden godkänner Internbudget och nämndens 

mål 2013 för A vfallsavdelningen, enligt underlag. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Förvaltningsekonomen 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

Internbudget och nämndernas mål 
år 2013 

Miljö- och tekniknämnden 



Innehållsförteckning 

1 Uppdrag och ansvarsområde ................................................................. 3 

2 Mål ......................................................................................................... 3 

2.1 Barn och unga i Håbo ska ges basta möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. . . . . . .. . .. .... .. .... .. .. ..... .. .. .. .... .. .... . .. .... 3 

2.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och attraktiva... . .......... 3 

2.2 Förtroendet för Håbo kornmun ska öka ......... . 

2.2.1 

2.2.2 

2.3 

Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt .... 

Förbättra tillgängligheten för medborgarna ... 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

.4 

............. .4 

... .4 

..... 4 
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1 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 det. 

Vi ser till att du har vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna och att de 
allmänna platserna har belysning. Vi ser också till att våra naturreservat, stränder och 
parker sköts och att kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser 
fungerar och är säkra att vistas på. 

Vi bygger, underhåller, städar och lagar maten till skolorna och förskolorna. Vi 
kontrollerar att restaurangerna arbetar på rätt sätt och att företag och industrier inte 
förorenar vår mark. Om du ska bygga nytt eller renovera ditt hus kontaktar du oss. Vi 
arbetar också med att planera var och hur kommunen ska bebyggas. 

Vi som arbetar här har vitt skilda utbildningar och arbetsområden och det gör vår 
arbetsplats dynamisk och rolig att arbeta på. Vårt arbete styrs av de beslut som fattas av 
politikerna i miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

2.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

2. 1. 1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de miljöer 
som barn och unga vistas i viktiga. 

Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som är tillgängliga, trygga samt 
attraktiva för alla. 

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbartFör att 
öka förståelsen för barn och ungas situation i Hå bo kommun 
och för att få insyn i hur de vill utveckla samhället kommer 
fler tjänstemän att närvara på ungdomsdemokratidagen 2013 
jämfört med 2012. 
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2.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

2.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 

När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex uppstår fukt- och 
vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett eftersatt 
underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 

Därför kommer nänmden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett 
långsiktigt perspektiv. 

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbartArbeta 
aktivt för att minska avhjälpande och akuta 5 980 
underhållsåtgärder, i kronor. 

2.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 

Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra medborgardialogen skapas en ökad 
delaktighet för medborgarna. 

F ör att förbättra tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare 
förvaltnings- och avdelningsövergripande samarbete. 

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbartöka 
antalet informationstillfällen på Hå bo Markands ABs 
företagsträffar för att synliggöra verksamheterna och 
förbättra relationen med kommunens näringsliv. 

Utfall . 
Helår2011 

2.3 H åbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

2.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens 
resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
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kommuninvånare är en viktig parameter. 

Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt arbetar med tex källsortering, 
närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar forutsättningar för ett hållbart 
samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket kan möjliggöra en 
fossilbränslefri kommun 2050. 

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbartArbeta 
aktivt med att skapa goda förutsättningar för att behålla 
personal och på det sättet minska personalomsättningen. 

Nämndens nyckelindikator för att göra målet 
mätbart:Genomföra eco-driving utbildning för majoriteten av 
de på miljö- och teknikförvaltningen som använder bil i 
tjänsten. 

3 Viktiga förändringar och trender 

3.1 Fastighetsavdelningen 

En tydlig trend är hyresgästernas allt större krav på tillgänglighet och en ökad 
efterfrågan av service. Det medför en ökad belastning, som är svår att bemöta, med 
befintliga resurser av personal och ekonomi. F ör att på sikt skapa resurser utvecklas 
administrationen. Bland annat med nya moduler till verksamhetsstödet Landlord som 
ger verktyg för att effektivare kunna folja upp verksamheten, samtidigt som det kommer 
att ge hyresgästen större möjligheter att ta del av information och påverka. 

Intresse och engagemang för miljö- och energifrågor ökar allt mer. Avdelningen arbetar 
aktivt inom området med åtgärder i samband med nybyggnad och underhållsåtgärder. 
Det innefattar att vi ställer högre krav i upphandlingar till byte av värn1esystem och 
materialvaL 

3.2 Gatuavdelningen 

En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. Oron gäller barns trygghet och 
säkerhet i den offentliga miljön, och trafiksäkerhet generellt. Under året har särskilt 
trafiksäkerheten vid skolorna i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn, 
lyfts fram av både skolpersonal och föräldrar. Det finns ett stort behov att bygga om 
dessa miljöer så att de blir mer trafiksäkra. 

Samverkan med olika aktörer i samhället, som föräldraråd, företagare och föreningar 
fortsätter. Det ger positiva resultat och stärker varumärket Håbo kommun. 

Ökad vilja att åka kollektivt 

Kommuninvånamas vilja att åka kollektivt ökar. För att underlätta för de som vill åka 
kollektivt måste pendlarparkeringarna utökas, cykelvägama förbättras och fler 
cykelparkeringar byggas vid busshållplatser och stationen. Både nationellt och lokalt 
växer kraven på goda möjligheter att ta cykeln till arbetet eller till kollektiva färdmedel. 

3.3 Kostavdelningen 

En expertgrupp för hela norden avseende kost och näring kommer med nya förslag 
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2012. I dessa nya förslag har man lagt fokus på kostvanor och matkvalile än mot 
tidigare förslag på exakta mängder av näringsämnen. I studier angående näringsbehov 
så visar resultateten att delar av befolkningen lider brist på D- vitamin. Slutligen 
kommer Statens livsmedelsverk att anpassa rekonunendationerna till konkreta råd som 
passar till svenska förhållanden i avseende matkultur och måltidsordning 

Kostvanor och kvalitetsaspekten på livsmedel kommer att diskuteras bland branschfolk, 
media och bland beslutsfattare. Material kommer att behöva samlas in från 
verksamheter för forskning av kostvanor. Skolmat Sverige är ett exempel på ett 
mätverktyg som finansieras av Sveriges kommuner oeh landsting, Jordbruksverket, 
Livsmedelsverket, Statens folkhälsoinstitut samt Karolinska institutet, med vilken man 
kan använda för analysera kostvanorna. 

Avdelningens inköp av ekologiska livsmedelligger på 16% för att uppnå det 
riksomfattande målet 25% måste råvarubudgeten öka. Idag är ekologiska livsmedel 20% 
dyrare än vanliga livsmedel. Om krav ställs på att inhandla mer svenskt kött måste 
budgeten öka. Fristående alternativ vad gäller förskalemat och skolmat ger avdelningen 
möjlighet att öka intäkterna. Utmaningen internt mellan kommunens förvaltningar är att 
bestämma ett belopp som täcker alla kostnader för en måltidspen g. Avdelningen 
kommer att fortsätta utvecklingen inom kostdatapro grammet. För att spara på energi 
och vattenförbrukning och minska på produktionstiden vore det önskvärt att göra inköp 
av energisnål storköksutrustning. Ett ökat intresse från medborgarna är att få 
information om ursprungsland på livsmedel som serveras i våra förskolor och skolor. 

3.4 Miljöavdelningen 

Miljöavdelningen håller på med en stor satsning på tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar. Tillsynsinsatsen har under 2012 initierats i kommunens norra del 
och kommer att fortsätta geografiskt under 2013. Det långsiktiga målet är att fler 
fastighetsägare ska utrusta sina små avlopp med godtagbar rening så att övergödningen 
och risken för spridning av smittämnen till vatten ska minska. Fastighetsägare med 
bristfälliga enskilda avloppsanläggningar får ett år på sig att åtgärda sina avlopp. Då 
tillsynsinsatsen initierades under 2012 och många avloppsanläggningar har bedömts 
som bristfälliga räknar miljöavdelningen med att antalet tillståndsansökningar för nya 
avloppsanläggningar kommer att öka under 2013. 

Inom livsmedelsområdet är trenden att färre nya livsmedelsanläggningar startar i 
kommunen. Under 2010 registrerade miljöavdelningen 33 nya anläggningar, under 2011 
registrerades 15 nya anläggningar och under 2012 registrerades 3 styckennya 
anläggningar. I nuläget finns cirka 115 livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen 
har tillsynsansvar för. Merparten av dessa kontrolleras årligen med avseende på 
livsmedelssäkerhet Beroende på resultatet av kontrollerna kan livsmedels
anläggningarna klassas om i olika erfarenhetsklasser som påverkar den fasta 
kontrollavgiften och den planerade kontrolltiden. Efter 2012 års kontroller bedöms 
drygt 15 livsmedelsanläggningar ku1111a klassas om i en lägre erfarenhetsklass vilket 
innebär att den totala planerade kontrolltiden för livsmedelstillsynen blir något längre 
2013. 

3.5 Byggavdelningen 

Bålsta växer sig närn1are Stockholm. Håbo kommuns unika läge nära vatten och rika 
kulturarv och goda förbindelser lockar många olika intressen. Kraven på nya 
bosättningar ökar som alternativ till Stockholms och Uppsalas expansion. En förväntad 
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nybyggnation av industri, kontorslokaler och flerbostadshus följer av detta. Inför 
framtida exploatering växer krav på kommunal service som skola, förskola, äldreboende 
och kommunalt vatten och avlopp. Starka exploateringsintressen finns fOr projekt med 
sjönära boende och centrala lägen nära service. Förhandsförfrågningar och 
avstyckningar utanför planlagt område med krav på ytterligare enskilda avlopp ökar 
också i omfattning. Önskemålen om ett nytt centrum växer fram i takt med att jakten på 
centrala affärslägen och attraktivt natur- och stationsnära boende ökar. 
Byggavdelningen ansvarar också för att ge tydliga och snabba besked om 
byggförutsättningar, plansituation och strandskydd till medborgare, företagare, besökare 
och exploatörer. 

Byggavdelningen måste för att möta dern1a utmaning garantera en hög servicenivå med 
snabb och rättssäker myndighetsutövning och rådgivning till en mångfald olika 
kategorier sökande. Vidare ska alla ansökningar hanteras skyndsamt och rättssäkert 
enligt den nya plan- och bygglagen. För detta krävs en bred kompetensbas med högt 
tekniskt ku1111ande inom byggsektorn och tillhörande lagstiftning. En kontinuerlig 
fortbildning och ständig utveckling mot en högre handläggningseffektivitet och 
digitalisering måste ske. 

3.6 Mät-, kart- och GIS-enheten 

Mät-, kart- och GIS-enheten har tagit del av information om vad ett samarbete med 
Lantmäteriet inom s.k. Geodatasamverkan, innebär för en kommun. Detta är ett nytt sätt 
att tillhandahålla tjänstebaserad geografisk information. Under året kommer även en 
kostnadsanalys att göras. Resultatet kommer att visa för- och nackdelarna jämfört med 
det gamla sättet att hantera data. 

3. 7 Miljöstrategiska enheten 

Samverkan står i fokus för såväl vattenfrågor, energi- och infrastrukturfrågor. Håbo 
kommun deltar i sarnarbeten inom Energimyndighetens program Uthållig kommun, 
länsstyrelsens projekt för effektivisering av kommunala transporter samt är medlem i 
Mälarens vattenvårdsförbund. 

I MiljöAktuellts ranking över samtliga kommuners miljöarbete har Håbo rasat från plats 
79 (2009) till plats 255 (2012). Detta på grund av brist på styrdokument på energi- och 
miljöområdet Arbete pågår att ta fram dessa. 

3.8 VA- och avfallsavdelningen 

Se separata rapporter. 

4 Volymer och nyckeltal 

4.1 Fastighetsavdelningen 

<> ',, ,~;'. 
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Area kommunägd, 
88 163 90666 90666 90 770 90 770 93 931 kvm BRA 

Area inhyrda lokaler, 
12 599 12 860 14 513 15 385 15 385 17 7 92 kvm BRA 
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Tillsyn och skötsel, 
kr/kvm 

Energi, kr/kvm 

Vatten och avlopp, 
kr/kvm 

Avhjälpande underhåll 
Totalt, kr/kvm 

Avhjälpande underhåll 
Fukt och 
vattenskador, tkr 

Planerat underhåll, 
kr/kvm 

Av 
Kommunfullmäktige 
öronmärkta pengar för 
underhåll, fastighet, tkr 

Lokalvård, kr/kvm 

Bostadsanpassning, 
kr/invånare 

Avhjälpande underhåll 
storkök, tkr 

128 

9 

911 

37 

o 

104 

164 

Area kommunägd, kvm BRA 

142 137 

11 11 

1 777 1 084 

30 58 

o 2 000 

98 103 

91 112 

63 60 60 

143 130 153 

13 8 13 

63 61 55 

800 o 600 

71 71 67 

2 000 2 000 2000 

99 98 96 

125 135 134 

750 o 750 

Volymen för 2013 ökar med totalt 3 161 kvm for kommunägd area. Tillkommande 
objekt är Solängens äldreboende och Granvallens IP. Avgående objekt är Junibackens 
fOrskola som brann ner och Smultronstället och Villa Övergran som såldes. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Volymen för 2013 ökar med totalt 2 407 kvm for inhyrda lokaler. Tillkommande ytor är 
för socialförvaltningens verksamhet och miljö- och teknikförvaltningens kontor. 
Avgående ytor är paviljonger varav en på Junibackens forskola och en på Oktavia. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

A v ser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder 
med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen 
hos ett förvaltningsobjekt 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnader för uppvännning och el för verksamheterna. Ökad budget då lokalytan 
totalt ökat för kommunen men även for att inrymma sim- och ishall som tidigare 
belastat gatuavdelningen. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Kostnader ökar på grund av höjning av kommunens V A-taxa. 

Avhjälpande underhåll Totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
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Verksamhetens utfall är beroende på av vad som händer oförutsett under året. 

Avhjälpande underhåll Fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för fukt- och vattenskador som inträffat. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Budget 
ligger kvar på samma nivå som föregående år men ytoma ökar vilket ger ett lägre 
nyckeltaL 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser volymen som av Kommunfullmäktige är öronmärkta for underhåll av 
kommunens byggnader. 

Lokalvård, kr/kvm 

Nyckeltalet visar på en minskning som en effekt av att kommunens lokalytor ökar och 
budgeten endast kompenseras med löneökningar. 

Bostadsan passning, kr/invånare 

Bostadsanpassningar görs for kommuninvånare i syfte att ge människor med 
funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Utfallet kan 
variera mycket mellan åren beroende på behov som uppkommer. 

Avhjälpande underhåll Storl•ök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för reparationer som utfors i storköken. 

4.2 Gatuavdelningen 

Ljuspunkt, kr/inv 

Vinterväghållning, kr 
per inv/år 

Beläggningsunderhåll, 
kr per inv/år 

Trafikskada, tkr 

Gräsklippning, kr per 
inv/år 

Av 
Kommunfullmäktige 
öronmärkta pengar för 
underhållsbeläggning, 
gata, tkr 

Ljuspunkt, kr/inv 

-188 

202 183 

503 403 

40 195 

-274 244 

70 56 

1 500 

202 202 210 

310 204 210 

218 200 190 

150 150 150 

70 70 60 

1 500 1 500 1 500 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Syftet är att se om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är 
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energipriset, antalljuspunkter (de ökar ständigt) samt eventuelllägre energiförbrukning 
i takt med att vi byter ut kvicksilverlampor mot natriumhalogen eller andra energisnåla 
ljuskällor. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år im1efattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt 
oktober-december. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser kostnad för reparation av trafikskador på belysningsstol par, vägskyltar 
mm. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen men 
deru1a möjlighet har upphört. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Budgeterade medel för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat gatuavdelningen l 500 tkr i extra anslag för 
underhållsbeläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. 

4.3 Miljöavdelningen 

Effektivitet, B-objekt 0,28 1 (%) 

Produktivitet, enskilda 0,67 0,24 0,6 0,6 0,6 avlopp 

Produktivitet, 0,94 0,8 0,95 0,9 0,9 värmepumpar 

Delegationsbeslut, 290 290 288 320 300 250 Miljö och Hälsa, st 

Inspekterade 
livsmedelsanläggninga 71 71 71 

Inspekterade B- och 35 35 35 C-anläggningar 

Effektivitet, B-objekt(%) 

Detta nyckeltal visar hur stor del av de tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna 
som får tillsyn. 

Produktivitet, enskilda avlopp 

Detta nyckeltal visar hur stor del utav miljöavdelningens påbörjade ärenden som rör 
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tillstånd för enskilda avlopp som är avslutade. 

Produktivitet, värmepumpar 

Detta nyckeltal visar hur stor del utav miljöavdelningens påbö1jade ärenden som rör 
tillstånd för värmepumpar som är avslutade. 

Delegations beslut, Miljö och Hälsa, st 

Detta nyckeltal visar hur många beslut som fattas på delegation av Tillståndsnämnden. 

Inspekterade livsmedelsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många livsmedelsanläggningar som inspekteras. 

Inspekterade B- och C-anläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter som får tillsyn. 

4.4 Byggavdelningen 

Produktivitet. st 140 111 
(ärenden/årsarbetare) 

Produktivitet 71 108 
(beslut/årsarbetare) 

Rättssäkerheten (%) 86 84 

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

Kundnöjdhet (%) 90 84 

"Nöjd Kund Index" 88 80 
(NKI) (%) 

Antal beslutade 290 267 
bygglov, st 

Antal överklagade 
beslut 11 11 
(byggavdelningen), st 

Produktivitet, st (ärenden/årsarbetare) 

Ökar med l O ärendenlårsarbetar. 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 

Ökar till 90 beslut/årsarbetare. 

Rättssäkerheten(%) 

Ökar till 90 % 

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor) 

Siktar på att nå 4 v 2013. 

149 

90 

100 

7,9 

63 

60 

198 400 

5 
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Kundnöjdhet (%) 

Ökar till 95% genom bland annat snabbare handläggning. 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%) 

Oförändrat. 

Antal beslutade bygglov, st 

Vi ser en ökning till 300 bygglov. 

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st 

Behåller samma tal. 

4.5 Kostavdelningen 

Måltidskostnad för 
6669 7 371 4603 

grundskola, kr/elev 

Portionskostnad, 37,47 41,4 39,49 
kr/elev 

Antal portioner total/år 
214 320 189518 222 102 

till förskaleelever 

Antal portioner total/år 525 517 452 482 474 766 till grundskoleelever 

Antal portioner total/år 
77 420 77 000 till gymnasieelever 

Kostavdelningen ska 
öka andelen inköpta 14 15 
ekologiska livsmedel 
till minst 15 %. 

Måltidskostnad för grundskola, kr/elev 

228 418 

495 902 

79 744 

16 

6 675 

37,5 

228 418 205 576 

495 902 495 902 

79744 79 744 

15 16 

Måltidskostnaden/elev är hämtad från statistiska Centralbyråns offentliga statistik över 
måltidskostnader. Redovisas årsvis. 

Portionskostnad, kr/elev 

I skolmatskostnaden ingår råvaror, personal och transporter. För att få fram ett 
portionspris har skolmatskostanden/elev år delats med 178 (antalet skoldagar/år). 
Redovisas årsvis. 

Antal portioner totallår till forsko leelever 

En l O % minskning enligt skolkontoret 

Antal portioner totallår till grundskoleelever 

Oförändrat elevantal enligt skolkontoret. 

Antal portioner totallår till gymnasieelever 

Oförändrat. 
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Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel till minst 15 %. 

Kostavdelningen planerar att fortsätta inköp av de ekologiska livsmedlen under 2013. 

4.6 Övriga nyckeltal 

skadegörelse, tkr 1 705 1 291 920 790 790 500 

Klotter, tkr 176 61 63 97 97 100 

Snöröjning, 
halkbekämpning, 

5 274 10 867 8 986 5 600 3 985 6 100 
snötransport och 
sandupptagning, tkr 

Skadegörelse, tkr 

skadegörelse på kommunens anläggningar redovisa 

Klotter, tkr 

Klotter på kommunens anläggningar redovisas efter faktiskt utfall. 

Snörö,jning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för snöröjning för gatuavdelningen har höjts med 2 l 00 tkr för att möta de ökade 
kostnaderna för köp av denna tjänst. Höjningen har beräknats på ett genomsnitt av 
kostnaderna för åren 2007-2011. Denna höjning kommer att ske på bekostnad av andra 
arbeten och innebär att vi endast kommer att kunna utföra underhållsbeläggningar. Alla 
andra arbeten, som t ex skyltning, rensning av diken och trummor, vägslåtter, 
grusvägsunderhåll, utsmyckning av rondeller mm kommer att ställas in eller skjutas på 
framtiden. 

5 Drifts- och investeringsredovisning 

Drift- och underhållsbehovet på nämndens anläggningar ökar och har ökat på grund av 
nedprioritering under en längre tid. Många av kommunens fastigheter, vägar och 
anlagda utemiljöer är 30-40 år gamla och har ett stort behov av renovering. 

Håbo växer, nya bostads- och industrigator tillkommer och det byggs nya äldreboenden, 
skolor och förskolor. Detta innebär utökade ansvarsområden för nämnden, vilket även 
gör att behovet av drift och underhåll ökar inom till exempel snöröjning, 
energiförsörjning och städning av lokaler. 

Samtidigt som behovet av drift och underhåll ökar så urholkas budgeten till viss del 
genom att kostnadsökningar i samhället inte fullt ut kompeneras i budgetprocessen. 
Mycket av nämndens verksamhet bedrivs på entreprenad och entreprenörerna justerar 
sina priser uppåt i takt med att kostnaderna ökar. Som exempel kan nämnas att 
asfaltpriset har stigt 40 % sedan 2009. Detta inverkar på den mängd arbete förvaltningen 
kan utföra för samma budget. 

För att hantera ökade snöröjningskostnader har nämnden ökat budgeten för snöröjning 
med 2 l 00 tkr. Höjningen har beräknats på ett genomsnitt av kostnadema för åren 2007-
2011. Dern1a höjning kommer att ske på bekostnad av andra arbeten och innebär att 
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förvaltningen endast kommer att kunna utföra underhålls beläggningar. Andra arbeten, 
som t ex skyltning, rensning av diken och trummor, vägslåtter, grusvägsunderhåll, 
utsmyckning av rondeller mm kommer att ställas in eller skjutas på framtiden. 

5.1 Driftsredovisning 

T~,···-······ ·····················!········---•··-•••·-·-••· 

> > > •. ·..• . _ ... - •••• --····· .. -.- <.< fpr~ndrjllg . .... 
prog(lOS Budget_· __ .-.•. Bu~ get N 

Tt'••••-<•·-· -·-·•-•··•••-·•••-•i 

Utf~U201)< 

·····-- 2912- ·-·•·· . 
2?12 >·····-

1>.2013 .•• -•.. 
···--··I?Uctget o t . ..•. -.-.•.••.•. _ •...•. -..•. _.-. ·. -·-· .. -·· ·-···-····12/.13 .••... 

Miljö- o tekniknämnden -328 -330 -330 -260 -70 1 

Tillståndsnämnden -186 -201 -201 -18g -12 

Nämndsekreterare o o o -161 161 2 

Mät, kart o GIS -1176 -1 30g -1 240 -1 435 195 3 

Bygg -1 452 -1 025 -825 .goo 75 

Kommunvägar -6 714 -5 g25 -5 300 -5 000 -300 4 

Gång o cykelväg, -187 -120 -500 -500 o kommunv. 

statskommunala vägar -6 580 -4 629 -4 565 -4 138 -427 5 

Gång o cykelväg, 
-151 o o o o statskom 

Stöd t enskild 
-407 -330 -300 -330 30 väghålini n 

Gatu- o 
-3 610 -4 goo -4 080 -4 100 20 gångvägsbelysning 

Trafiksäkerhetsrådet -27 -20 -20 -25 5 

Parkeringar -12g -1go -50 -50 o 

Gatu/park drift o -4 g33 -4 687 -4 605 -4 958 353 6 underh 

Parkverksamhet -1 321 -2 650 -1 730 -1 875 145 7 

Gårdsanläggningar -2 157 -2 226 -2 380 -2 539 15g 8 

Miljöavdelning, stab -1 184 -802 -828 -1 055 227 g 

Miljöskydd -525 -731 -731 -474 -257 10 

Hälsoskydd -376 -511 -570 -458 -112 11 

Livsmedel -123 -64 21 -213 234 12 

Utomhusanläggningar -1 877 ·2 402 -2 263 -2 250 -13 

Ishall -2 3g4 -2 860 -2 334 -2 4go 156 13 

Simhall -2 5g2 -3 218 -2 747 -2 800 53 

Föreningslokaler 1 303 o o o o 

skolmåltider, förskola -8 352 .g 2gg .g 102 -8 78g -313 14 

skolmåltider, skola -14 688 -16 813 -17046 -17 121 75 

Skolmåltider, gymn. 
-1 610 -1 g33 -2 14g -2 276 127 15 skola 

Restaurang Pornona -629 -7g5 -709 -1 314 605 16 

Bostadsanpassning ·2 175 -2 450 -2 650 -2 650 o 

Arbetsområde o lokaler 141 o o o o 

Bostadsverksamhet 200 o o o o 

Buss, bil, spårbund trafi -591 -455 -595 -655 60 
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l. ·· ... 
. ···· ............ 

l···· ... •···•·•·•••• .· 
. ... >·· .. ··--·~·-· .·· .. • •• · ... • .. Förändring 

l Tkr > _· .. 
.••• _.Prognos I•••····_Budget ~udget .. 

... .............. 
Utfa11.201.1 r.· .. budget·. 

,........... .. .. \· •. ?P12 
1 ............ •}0.1.:2 ..... ... 2013< l 1,211.3 

MTF-Iedning -1 382 

Adm stab gem o 
Ofördelade medel -460 

Information -294 

Miljöstrategiska -1 332 
enheten 

Fastighetsförvaltning -3 925 

Adm fast förv o 
Tillsyn och skötsel o 
Avhjälp UH o 
Planerat UH o 
Mediaförsörjning o 
övr fasta kostnader o 
Lokalvård -10 721 

Underhåll -6 117 

Totaler -89 061 

Kommentarer driftsredovisning 

l. Miljö- och tekniknämden 

... 
-1 188 -1180 -1 803 

-945 -990 -1 338 

o -522 o 
-156 -290 o 

-1 145 -1 400 -827 

105 384 93 986 110 724 

-3 933 -3 445 -4 351 

-6 691 -6 421 -6 720 

-6 717 -6 489 -6 097 

-7 500 -7 500 -7 500 

-16 731 -14 630 -18 600 

-65 664 -59 521 -71 906 

-10 515 -10 445 -10 700 

o o o 
-86 676 -86 676 -88 123 

Nämndsadministrationen har brutits ur förvaltningsnämnden och består av 
nämndsekreterare. 

2. Nämndsadministration 

Nämndsadministrationen har brutits nr förvaltningsledningen och består av 
nämndssekreterare. 

3. Mät, kart och GIS 

623 

348 

-522 

-290 

-573 

-16 738 

906 

299 

-392 

o 
3 970 

12 385 

255 

o 
1 447 

i • 
l N 

ot•• 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Minskade intäkter pga av ett externt kartavtal har sagts upp samt att en intern överföring 
felaktigt legat med som del i budget under flera år. 

4. Kommunvägar 

Mindre köp av verksamhet, större mängd arbete utförs i egen regi än tidigare. 

s. statskommunala vägar 

Mindre köp av verksamhet, stön-e mängd arbete utförs i egen regi än tidigare. 

6. Gatu/park drift och underhåll 

Ökade kostnader för leasing av maskiner och fordon samt ökade lönekostnader eftersom 
större andel arbeten utförs i egen regi. 

7. Parkverksamhet 
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Ökad budget på grund av tillkommande kostnader för åtgärder efter säkerhetsbesiktning 
av lekutrustning och ökat behov for vård av bostadsnära skogar. 

8. Gårdsanläggningar 

Ökad budget på grund av tillkommande kostnader för åtgärder efter säkerhetsbesiktning 
av lekutrustning på skolor och forskol or. 

9. Miljöavdelning, stab 

Kostnad för chef på 50 % har flyttats hit från miljöskydd. 

10. Miljöskydd 

Kostnad for chef på 50 % har flyttats till miljöavdelning, stab. 

11. Hälsoskydd 

Ökade intäkter för tillsyn av enskilda avlopp. 

12. Livsmedel 

Felbudgeterat 2012 for extra offentlig kontroll vid uppföljning av brister. Minskade 
intäkter för fasta årliga tillsynsavgifter då en del verksamheter omldassificeras i högre 
erfarenhetsklasser till 2013 till foljd av goda resultat vid tillsyn. Budgeterat for dubbla 
livsmedelsinspektörer under en tid pga pensionsavgång. Del av kostnad för interhyra 
flyttas hi t. 

13. Ishall 

Ökade kostnader på grund av leasing av ismaskin. 

14. skolmåltider, förskola 

Ca l 0% minskning av antal barn enligt skolforvaltningen. 

15. Skolmåltider, gymnasieskola 

ororändrat elevantal enligt skolförvaltningen. 

16. Restaurang Pornona 

Stora kostnader för näringsdrycker, engångsmateriaL Hus 4 (Fyrhuset) minskar med 8 
boende under feb - mars. Dessa boende flyttar till Solängen. 

17. MTF-ledning 

När kommunfullmäktige fastställde driftsbudgeten for 2013 fick även Miljö & 
tekniknämnden ett effektiviseringskrav på 450 tkr. För att hantera detta så minskas 
o fordelade medel med 450 tkr och resterande belopp överförs till verksamheten MTF
Ledning. Under 2012 genomfors en genomgång av OH kostnaderna inom VA & Avfall. 
För att hantera eventuella minskade intäkter så har verksamheten tillförts extra medel. 

18. Administrativa staben gemensamt 
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Första året med helårsbudget för administrativa staben gemensamt. 

Tjänst som tidigare låg på verksamheten Information överförs till administrativa staben 
gemensamt. 

19. orordelade medel 

När kommunfullmäktige fastställde driftsbudgeten för 2013 fick även Miljö & 
tekniknämnden ett effektiviseringskrav på 450 tkr. För att hantera detta så minskas 
ofördelade medel med 450 tkr och resterande belopp överfurs till verksamheten MTF
Ledning. 

20. Information 

Verksamheten överförs till Administrativa staben gemensamt och avslutas därmed. 

21. Miljöstrategiska enheten 

En tjänst som miljöstrateg utgår efter beslut i kommunfullmäktige 2012-06-11, § 67. 

22. Fastighetsforvaltning 

Ökade hyresintäkter då lokalytan totalt har ökat för kommunen. 

Ökade intäkter i samband med att lokalytan totalt har ökat för kommunen. Men även på 
grund av att internhyra har införts för Miljö- och teknikförvaltningen vilket ger en ökad 
intäkt till avdelningen. 

23. Administration fastighetsf6rvaltning 

Ökningen beror på uppräkning avseende löner samt tillsättning av ny 1jänst, 
fastighetsstrateg. 

24. Tillsyn och skötsel 

Ökade kostnader i samband med att lokalytan totalt har ökat för kommunen. Men även 
på grund av att kostnader för sim- och ishall har lagts över från gatuavdelningen till 
fastighetsavdelningen. 

25. Avhjälpande underhåll 

Budget minskad med förhoppning om att kostnad för reparationer ska minska efter ett 
antal större åtgärder som har utförts. 

26. Mediaforsörjning 

Ökade kostnader i samband med att lokalytan totalt har ökat för kommunen. Men även 
på grund av att kostnader för sim- och ishall har lagts över från gatuavdelningen till 
fastighetsavdelningen. 

27. Övriga fasta kostnader 

Ökade kostnader i samband med att lokalytan totalt har ökat för kommunen. Men även 
på grund av införandet av internhyra på miljö- och teknikförvaltningen då budget 
minskades under 2012 för att täcka hyrorna på de övriga avdelningarna, nivån på 
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budgeten är nu återställd. 

28. Lokalvård 

Ökningen i ramen mellan 2012-2013 beror på en kostnadsupprälming avseende löner. 

5.2 Investeringsredovisning 

THr···············< \ i ; 

1 uJå112M:i '·•·-·f'r()gno~ \.B,udget ..... .· suil9ef· N 

1,_ ..... • :·• ··••· .. 2012•· ······· 201;!············ 201.:! .'Ot 
(,","-"'-''' -"'--"' 

Inventarier avskr 1 O år -5 -510 -510 -700 

Inventarier avskr 5 år -179 -150 -150 o 
Inventarier avskr 3 år -92 -100 -100 -50 

Lundby ridanläggning o -2 000 -2 000 o 
Energieffektivisering -2 o o o 
Medborgarkontor, 

-765 -97 -163 o 
kommunhu 

Styr- o regler -901 o o o 
Gröna Dalens kök -446 o o o 
Aters. 

Verks. förändr 
-1 399 -328 -230 o 

skol/bil dn 

Verks. förändr o -100 -100 o 
Socialnämnd 

l (erks. förändr 
Bildningsnämnd 

-500 o o o 

Ombyggnad kök o -500 -1 500 -450 

Miljö & Energiåtg. o o o -2 000 
Ventilationsombyggnad 

Konv. el o olja -1 741 41 o o 
Nytt LSS-boende 

-207 -143 -13 143 o 
Oktavla 

Utbyggnad -2 324 -256 -7 o 
Gransäterskolan 

Matsal o o o -400 
Gymnasieskolan 

Brand och inbrottslarm -813 -800 -800 -850 

Miljö & energiåtg. o o o -1 100 
Arbetsmiljö förskolor 

Äldreboende solängen -23 794 -53 000 -53 206 o 
Takåtgärder Skolor -4 182 -3 000 -8 068 -750 

Reservkraft, -675 -1 993 -1 782 o 
Kommunhuset 

Futurum renovering -9 108 -9 968 -7 891 o 
Ospecificerat, MTF o -1 000 -1 000 o 
Skade.föreb.åtg.fastigh -64 o o o 
et 

Tillgänglighet -135 -400 -465 o 
Tillgänglighet -80 o o o 
Kommunhus 
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. . . -······ ... •• • 
l . • -• _ .• · .. ·· Progno~ . BtJdg~f • Budget···· N_ 

T kr ..... ·_.i Utfall ~01_1 . 2013 .· at . ···. . .. _ .... ·.·. 2012,_ •. _._ .•. · 2012 

Trafiksäkerhetshöj. åtg -634 -800 -1 000 -50 

Skadegörelsef. åtg -234 o -200 -200 

N Västerskog vägar -1 005 o o o 
Hantering av lokala -69 o o o 
trafi 

Div. belysningspunkter -1 167 o o o 
Utemiljö, utrustn. skolor -1 579 o o -2 000 

Centrumutveckling -1 345 -631 o -1 000 

Kolonilottsområdet o o o -600 

Offentliga utemiljöer o o o -500 

Lekplats -2 306 o o o 
Gatu/Park i -585 o o o 
bostadsom r 

Lastbergsvägen o -500 -500 o 
Byte -1 805 -2 232 -2 500 o kvicksilverarmaturer 

Kommunala bad -372 o o -400 
bryggor 

Trafiksäkerhetsåtgärde -258 o -50 o 
r, Kollektivtrafik 

skokloster upprustning -239 -37 o o 
Plant vid infarter -153 -200 -200 o 
Järnvägsparken -123 o o -500 

Räddningsväg Krägga o -1 000 o o 
Konstgräsplan o -2 675 -2 396 -1 500 

Dirtbikebana o o o -150 

T orresta naturstig o o o -150 

Parken utanför o o o -150 
kommunhuset 

-
Hundrastgård o o o -150 

s-um.rha .· .... · •• . . ·· ,_59 286 -82 379 -97 961 -13 650 . 

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten för 2013 är inte fattad av fullmäktige. Beslut kommer att fattas i 
november månad. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Internbudget och nämndernas mål 
år 2013 

VA-avdelningen 



1 Uppdrag och ansvarsområde 

Va-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsötjningen och 
avloppsvattenreningen i kommunen. För att förse invånama med vatten och rena deras 
avloppsvatten har va-avdelningen två kommunala vattenverk och två kommunala 
avloppsreningsverk Utöver det finns en högreservoar, ett flertal pumpstationer samt 
vatten-, spill-, och dagvatte1111ät. 

Va-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsötjningen och 
minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånarna, 
via avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

2 Mål 

Konununfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument itmehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges målnedan anges nämndens prioriterade måL 

2.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

2. 1. 1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Motivering 

Bam och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de miljöer 
som barn och unga vistas i viktiga. 

Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som är tillgängliga, trygga samt 
attraktiva för alla. 

Nxc~elif1~ikatorer ·•• • > Utf~II.Helår 2011· .. • . i •·· /lltf~II:Augusti 2012 ·• .• Måltal H~lår ..• •• •··.· • < • 

Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet mätbart• För 
att öka förståelsen för 
barn och ungas situation 
i Håbo kommun och för 
att få insyn i hur de vill 
utveckla samhället 
kommer fler tjänstemän 
att närvara på 
ungdomsdemokratidagen 
2013 jämfört med 2012. 
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2.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

2.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersölmingar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 

När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex uppstår fukt- och 
vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett eftersatt 
underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 

Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett 
långsiktigt perspektiv. 

I•"Nyci5~1ihdikat()fer••·•< "IJ~a!l He.lår 2011 > ·•··· •. lJtf~II.Å.IJ9tis(I2012•··· ·M~It~)-.l:lel~r·•• •·•• ················•.···· 
Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet 
mätbartArbeta aktivt 
för att minska 
avhjälpande och akuta 
underhållsåtgärder, i 
kronor. 

2.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 

Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra medborgardialogen skapas en ökad 
delaktighet för medborgarna. 

För alt förbättra tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare 
förvaltnings- och avdelningsövergripande samarbete. 

!'Jyckeiin~ikatorer •. · .. Utfalll:lelår.2011i ·• • • tJifan )l.ugusti. 20.1~ ·•··· flllåltal HE>Iår,_· • •• ·. •·· ··•·· 

Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet mätbartöka 
antalet 
informationstillfällen på 
Håbo Markands ABs 
företagsträffar för att 
synliggöra 
verksamheterna och 
förbättra relationen 
med kommunens 
näringsliv. 
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2.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

2.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens 
resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen 

Motivering 

Håbo kotnmun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare är en viktig parameter. 

Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt arbetar med tex källsortering, 
närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar förutsättningar för ett hållbart 
samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket kan möjliggöra en 
fossilbränslefri kommun 2050. 

Ny~kelirdikat9rer •·· .••.. U.!faii fJelår.:2Q1.1 •.• ••••·········•···· lJtf~H A•wGsli ?ö1 ;Z . ··.·.· Måltal H~l;k > . ·· .. . ·.·. .·· ..... 
Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet 
mätbartArbeta aktivt 
med att skapa goda 
förutsättningar för att 
behålla personal och 
på det sättet minska 
personalomsättningen. 

Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet 
mätbart:Genomföra 
eco-driving utbildning 
för majoriteten av de på 
miljö- och 
teknikförvaltningen som 
använder bil i tjänsten. 

3 Viktiga förändringar och trender 

EU :s vattendirektiv är något som kommer att påverka hela va-verksamheten i 
kommunen. Vattemnyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla sjöar och 
vattendrag samt grundvatten ska uppnå en god kemisk och ekologisk status. Senast i 
december 2012 ska kommuner och myndigheter ha vidtagit de åtgärder som beslutats i 
åtgärdsprogrammet. I flera fall krävs utredningar som ska leda till faktiska åtgärder. 
Exempel på sådana åtgärder och planer är en dagvattenpolicy, va-plan och 
vattenskyddsområden. 

4 Volymer och nyckeltal 

4.1 Va-avdelningen 
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. Wån 
.······ 2Q1.0.· •. 

Proghnefa•~. Budget 
.lJ.tfaH · · .. ·· ··· ·· ·• . · · helår 
> 2011 · Augu"ti )> • ·. 2012 • 

. 2012 ... 

Bl.lcJQet 
belår 

Producerad mängd 
dricksvatten, m3/år 

1 507 390 1 689 156 1 633 463 1 690 000 1 690 000 1 700 000 

Renad mängd 
avloppsvatten, m3/år 2 139 586 2 303 564 2 336 901 2 300 000 2 300 000 2 350 000 

Antal abonnenter, st 5 525 5 591 5 760 5 850 5 765 5 875 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka då antal abmmenter förväntas öka. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka då antal abonnenter förväntas öka. 

Antal abonnenter, st 

Antal abonnenter förväntas öka. 

5 Drifts- och investeringsredovisning 

En dagvattenpolicy har antagits och i samband med det har dagvattenverksamheten fått 
en egen budget. Ökade miljö- och arbetsmiljökrav på ledningsnätet och 
pumpstationerna har gjort att dessa verksamheters budgetar har utökats. 

Vatten och avlopp gem 11 331 12 167 11 447 13 216 -1 769 

Vattenverk drift -2 560 -3 097 -3 097 -3096 

Pumpstationer drift -1 106 -1 270 -970 -1 440 

Ledningsnät drift -1 699 -3 025 -2 605 -2 905 

Reningsverk drift -4 396 -4 775 -4 775 -5 275 

Dagvatten drift o o o -500 

Summa 1 570 o o o 

Kommentarer driftsredovisning 

l. Vatten och avlopp gemensamt 

Ökade intäkter främst på grund av ökad kapitaltjänst och ökade miljökrav på 
ledningsnätet och pumpstationerna. 

2. Vattenverk drift 

I stort sett oförändrad budget 

3. Pumpstationer drift 

VA-avdelningen, Internbudget och nämndernas rnål år 2013 
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Ökade kostnader på grund av ökade miljökrav. 

4. Ledningsnätet drift 

Ökade kostnader på grund av ökade miljökrav. 

5. Reningsverket drift 

Ökade kostnader på grund av ökade energikostnader. 

6. Dagvatten drift 

Ny verksamhet i samband med att ny dagvattenpolicy har antagits. 

5.2 Investeringsredovisning 

Övergran,T all backa, 
Kivinge 

Larm o kommunikation 

Inventarier, data 

Processförbättring W 

Kapacitetsökn Bålsta 
w 
Processförbättring RV 

Omläggning ledningar 

PLC Byte, Bålsta ARV 

Personaldel Bålsta 
ARV 

Nytt tak, B ålsta RV 

Exploatering tätort 

Exploatering Viby äng 

Upprustning 
pumpstation 

Luktreduktion, Bålsta 
RV 

Kväverening, Bålsta 
RV 

-6 583 

-225 

-117 

-1 487 

-616 

-801 

-4 042 

-13 

-2 

o 
1 516 

700 

-655 

-81 

-4 759 

i'"'; 
>·'··•·•' ''·'·····•·· r.... i r .• • ,ft: 

-2 700 

-1 028 

-100 

-1 000 

-6 346 

-1 723 

-4 566 

-1 487 

-4497 

-800 

870 

-100 

-750 

o 

-62 971 

Kommentarer investeringsredovisning 

1 540 o 

-1 028 o 
-100 -200 

-1 000 o 

-6 346 o 

-1 723 o 
-4 566 -5 000 

-1 487 o 

-4 497 -4 500 

-800 o 
-465 -100 

-100 o 

-517 -100 

o o 

-62 971 -26 500 

Investeringsbudgeten för 2013 är inte fattad av kommunfullmäktige. Beslut kommer att 
fattas den 12 november 2012. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Internbudget och nämndernas mål 
år 2013 

Avfallsavdelningen 



1 Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering i Håbo. Genom 
att ständigt arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling erbjuder 
avfallsavdelningen en hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter 
och tjänster till kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med avgifter som enligt 15 kap. i 
miljöbalken ska användas får att transportera hushållsavfall och liknande avfall inom 
kommunen till en behandlingsanläggning samt att avfallet återvinns eller bortskaffas. 
Avfallsavdelningen ansvarar också for tömning av slam från slamavskilj are och 
fettavskilj are, samt latrinhämtning och insamling av småbatterier. 

Avfallsavdelningen ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som 
im1efattas av producentansvar, men för dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar 
for avfallsplanering, samråd och infonnation. 

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och resurshushållning. Allt material i 
avfallet ska utnyttjas; i forsta 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 när det gäller kundtjänst 
och fakturering för va- och avfallsfrågor. Samverkan ska ge högre kvalitet på 
verksamheten och leda till såväl minskad sårbarhet som kostnadseffektivisering. 

2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål for perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument i1mehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder for att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

2.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

2.1.1 Utveckla och fölVa/ta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

För att skapa bättre förutsättningar for personlig utveckling och lärande är de miljöer 
som barn och unga vistas i viktiga. 

Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som år tillgängliga, trygga samt 
attraktiva för alla. 

Avfallsavdelningen, Internbudget och nämndernas mål år 2013 
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Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet mätbartFör 
att öka förståelsen för 
barn och ungas situation 
i Håbo kommun och för 
att få insyn i hur de vill 
utveckla samhället 
kommer fler ljänstemän 
att närvara på 
ungdomsdemokratidagen 
2013 jämfört med 2012. 

2.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

2. 2. 1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersölmingar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 

När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex uppstår fukt- och 
vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett eftersatt 
underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 

Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett 
långsiktigt perspektiv. 

Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet 
mätbart:Arbeta aktivt 
för att minska 
avhjälpande och akuta 
underhållsåtgärder, i 
kronor. 

2. 2. 2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 

Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra medborgardialogen skapas en ökad 
delaktighet för medborgarna. 

F ör att förbättra tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare 
förvaltnings- och avdelningsövergripande samarbete. 

Nämndens 
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nyckelindikator för att 
göra målet mätbartöka 
antalet 
informationstillfällen på 
Håbo Markands ABs 
företagsträffar för att 
synliggöra 
verksamheterna och 
förbättra relationen 
med kommunens 
näringsliv. 

2.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

2. 3. 1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens 
resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare är en viktig parameter. 

Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt arbetar med tex källsortering, 
närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar förutsättningar för ett hållbart 
samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket kan möjliggöra en 
fossilbränslefri kommun 2050. 

Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet 
mätbartArbeta aktivt 
med att skapa goda 
förutsättningar för att 
behålla personal och 
på det sättet minska 
personalomsättningen. 

Nämndens 
nyckelindikator för att 
göra målet 
mätbartGenomföra 
eco-driving utbildning 
för majoriteten av de på 
miljö- och 
teknikförvaltningen som 
använder bil i tjänsten. 

3 Viktiga förändringar och trender 

Avfallsavdelningen kommer att införa obligatorisk insamling av matavfall för att leva 
upp till miljömålen samt införa kärlregistrering för att kvalitetssäkra hämtningen av 
hushållsavfallet. I och med detta kommer avfallstaxan att ses över då nya abonnemang 
kommer att användas. Beroende på hur lång tid det tar att införa insamling i kommnnen 
kommer taxan att justeras under flera år för att få en så korrekt kostnadsteckning som 
möjligt. 
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Återvinningscentralen kommer att drivas i egen regi från och med 15 oktober och fokus 
kommer att vara kundservice samt att minska uppkomsten av avfall. 

Ett annat stort fokus riktas på att förebygga uppkomsten av avfall. "Det finns inget 
avfall" är den långsiktiga visionen för Avfall Sverige, där Håbo kommun är medlem. 

4 Volymer och nyckeltal 

4.1 Avfallsavdelningen 

pioiJtlos · · · •. • ·· 
Utfall . . twlår Bl.ldget 

· 2011. • • J\~gusti . Jlelå[ 
Utfäll 

Hushållsavfall, ton/år 

Antal besök vid 
återvinningscentralen, 
st 

Antal ton avfall på 
återvinningscentralen 

Hushållsavfall, 
kg/invånare 

Grovavfall, 
kg/invånare 

Andel kunder som är 
anslutna till e-faktura 
(%) 

Hushållsavfall, ton/år 

4 647 

60 725 

4 527 

239 

233 

> 2.6.10 

4 515 4288 

66 041 76422 

4 690 5 350 

230 219 

239 321 

16 22 

Trenden går mot att mängden hushållsavfall ökar något. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antalet besökare på Å Ve Västerskog ökar stadigt. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Antal ton grovavfall förväntas öka. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Mängden hushållsavfall förväntas öka något. 

Grovavfall, kg/invånare 

... 2Q12 .•2012 

4 500 

67 500 

5 000 

235 

250 

21 

Trenden gåt mot att allt mer avfalllämnas och sorteras på Å ve Västerskog. 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) 

Antal anslutna till e-faktura har varit stabilt och förväntas inte öka nämnvärt. 

5 Drifts- och investeringsredovisning 

4800 

79 000 

5 200 

240 

260 

21 

I samband med att insamling av matavfall påbörjas samt att vi upphandlat en ny 
insamlingsentreprenad kommer en ny avfallstaxa med nya abonnemang att införas. 
Taxan föreslås justeras under några år för att få rätt kostnadsteckning. 
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5.1 Driftsredovisning 

·~L~)··•,•••••········'•';t ... · ....... ~ •·~·;I········••••••••••·.••••E:•·.·············.. l•··-··~.~~;[:~ ~~~j!• 
Avfallshantering 249 

Ave Västerskog o 
Kundtjänst VAlavfall 24 

Summa 249 

Kommentarer driftsredovisning 

l. Avfallshantering 

o o o o 2 

o o o o 3 

-400 o o o 

Avfallshantering kommer att öka intäkterna på grund av ny insamlingsentreprenad och 
införande av matavfallsinsamling. N y taxa kommer att tas fram för att gälla från i vår. 

2. Å VC Västerskog 

Ny verksamhet införs då återvinningscentralen numera drivs i egen regi. 

3. Kundtjänst fOr V A och avfall 

Budgeten är oförändrad. 

5.2 Investeringsredovisning 

Kommentarer investeringsredovisning 

Avfallsavdelningen har ingen investeringsbudget. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 122 MTN 2010/83 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden, ändring 

Sammanfattning 
I gällande delegationsordning saknas delegationen som ger ordförande eller 
annan ledamot som nämnden ntsett, rätt att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

I delegationsordning, daterad 2012-10-25, har denna delegation lagts till. 
Tidigare delegationsordning upphävs dänned. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden, daterad 2012-10-25 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden antar delegationsordning för miljö- och 
tekniknämnden, daterad 2012-10-25. 

2. Miljö- och tekniknämnden upphäver tidigare delegationsordning för 
miljö- och tekniknärnnden, daterad 2012-05-14. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2835 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-25 

Vår beteckning 
MTN201 0/83 nr 2012.2649 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, Administrativ chef 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 

Delegationsordning daterad 2012-05-14 upphör att gälla. 

Allmänna bestämmelser 
Med de förbehåll som anges i kommunallagen (1991 :900) kap 6 § 34 delegerar miljö- och 
tekniknämnden inom ramen för nämndens förvaltningsområde beslutanderätten i nedan angivna 
ärenden. 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas månadsvis till den som lämnat 
delegationen. Anmälan till miljö- och tekniknämnden sker vid första sammanträde månaden efter 
delegationsbeslutet 

Bestämmelser om ersättare 
Vid förfall för miljö- och tekniknämndens ordförande får beslut fattas av miljö- och 
tekniknämndens vice ordförande. 

Vid förfall för tjänsteman f'ar, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschefen. 

Vid förfall för förvaltningschefen får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av miljö- och 
tekniknämndens ordförande. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-25 

Vår beteckning 

MTN201 0/83 nr 2012.2649 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden 

Ärende Delegat 

Delegation enligt KL 6 kap § 36*) Ordförande 

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader etc. Avdelningschef 
- till ett värde överstigande två basbelopp men understigande 

500 000 kronor avseende egen avdelning. 
- till ett värde av mellan 50 l tkr och Förvaltningschef 

2,5 mkr 

Teckna hyreskontrakt, som avser uthyming, för en tid av högst tre år. Förvaltningschef 

Teckna leasingavtal för fordon och maskiner med ett värde av högst l O Förvaltningschef 
basbelopp och med en avtalstid på som längst tre år. 
Rätt att beviljalavslå bidrag för bostadsanpassning Handläggare 
upp till tre basbelopp bostadsanpassning 

Grävningstillstånd i gatumark/parkmark i Håbo kommun Gatuchef 

Utfårda tillfålliga lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen Trafikingen j ör 
(SFS 1998: 1276) 

Fastställande av belägenhetsadress enligt l O § och lägenhetsnummer Kartingenjör 
enligt l! § i lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

Tillstånd till hämtning på annan plats/delat kärl Assistent (kundtjänst) 

Beslut att ej lämna ut allmän handling Nämndens sekreterare 

*) En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 123 

Omfördelning av investeringar 

Sammanfattning 

MTN 2012/44 

På uppdrag av förvaltningschefen har ansvariga avdelningschefer sett över 
möjligheten till omprioritering av investeringsmedeL Syftet med 
omfördelningen är att visa på möjligheter att få ut mer av de befintliga 
medel som fi1ms inom nämnden. 

Miljö- och teknikförvaltningen ser följande möjlighet till omfördelning av 
investeringsbudget: 

Projekt Kommentar kr 
l 002 Inventarier, avskr 5 år Mindre behov än budgeterat -135 000 
1114 Ombyggnation kök Enbart förstudier hinner -l 000 000 

genomföras nnder året. 
1130 Ospecificerat MTF I beslut Il juni 2012 beslutades -l 000 000 

att l 000 tkr skulle gå till 
Räddningsväg Krägga och till 
banvallen. Kontering blev 
felaktig när man bokförde 
budgeten, nu rättar vi detta. 
Pengama borde ha gått in på 
projekt. 1319 Räddningsväg 
Krägga. 

1301 Trafiksäkerhetshöj. Åtg Färre trafiksäkerhetsåtgärder -200 000 
genomförs. 

1303 Skadegörelsef.åtg. Inga förebyggande åtgärder -200 000 
avseende skadegörelse kommer 
utföras. 

1320 Byte Minskat utbyte av armaturer. -829 000 
k vi eks il verarmaturer 
l 3 3 2 N y plantering Färre planteringar genomförs. -100 000 
Infart! genomfart 

Total minskning -3 464 000 

Den totala minskningen av investeringsmedel för projekten ovan fördelas 
enligt nedan per projekt. 

Forts ... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2836 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 123 MTN 2012/44 

Forts ... 

Projekt Kommentar 
Nytt projekt Cafe Håbo Ombyggnad av kommunhusets 

cafe till ett större och bättre 
anpassat för behoven. 

1117 Utbyggnad Gransäter Byggnationen gjordes 2011 och de 
sista markarbetena utfördes enligt 
plan under våren 2012. 
Överflyttning av projektmedel 
från 2011 til12012 gjordes dock 
inte. 

1312 Centrumutveckling Åtgärder utförda 2011. 
1319 Räddningsvägen Krägga Felkontering se projekt 1130 

Ospecificerat MTF. 
1328 Konstgräsplan Ökade kostnader för 

dräneringsarbeten. 
Total ökning 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att omfördelning av 
investeringsmedel utförs enligt ovanstående förslag. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsekonomen 
Fastighetsavdelningen 
Gatuavdelningen 
Förvaltningschefen 
Kommunfullmäktige 

kr 
l 000 000 

250 000 

814 000 
l 000 000 

400 000 

3 464 000 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2836 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 124 

Sammanträdesdagar 2013 

Sammanfattning 

MTN 2012/103 

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram ett 
förslag till sammanträdesdagar för miljö- och tekniknämnden år 2013 med 
hänsyn till de hålltider som finns för ekonomiredovisningarna under året. 
Vid framtagning av förslaget har hänsyn även tagits till de föreslagna 
sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Miljö- och tekniknämnden sammanträder måndagseftermiddagar kl. 15.00, 
enligt nedanstående schema. 

Januari Februari Mars April Maj 

28 18 18 15 6 

Årsredovisning Delårsuppfölj. 

Juli Augusti September Oktober November 

26 30 4 

Delårsbokslut Budget 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar 
2013 enligt ovanstående redovisning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen - för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Juni 

17 

December 

9 

Nr 2012.2837 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 125 

Uppdragslista 2012 

Sammanfattning 

MTN 2012/6 

Miljö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella och 
avslutade uppdrag som förvaltningen fått. Listan gås igenom vid varje 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista, daterad 2012-10-02 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisning av uppdragslista, 
daterad 2012-10-02. 

EXPEDIERAD S1GNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2012.2838 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Susanne Nyström 
Administrativ controller/nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

RAPPORT 
Datum 

2012-10-02 

1 (7) 

Vår beteckning 

MTN2012/6 nr 2012.2425 

Uppdragslista 2012 uppdaterad efter sammanträde 2012-10-01 

090929 
Medborgarförslag om att 

§ 76 Kanadagäss utgör en sanitär medborgarförslaget 
olägenhet samt förslag på ökad 
avskjutning 

besvarat 

Utreda långsiktig lösning till 
KF§ 64/2012 

kommande 
2009/56 Motion om upprättande av en 

090929 grund av 
§ 77 

rullande långsiktig plan för 
underhåll och upprustning av 
skol- och färskolegårdar 

Uppdra till förvaltningen att ta fram 
dels en skötselplan för drift och 
periodiskt underhåll som inkluderar 
säkerhetsbesiktning och dels en 
upprustningsplan för skolor och 
förskolor. De behov som 
framkommer i planen prövas i 
samband med det årliga 

MTN 
090609 vid KS sammanträde 

§56 2012-04-10, § 71 

Uppdra till förvaltningen att Aterrapportering av 

undersöka möjligheten att uppföra ett 
möjlighet till extern 
finansiering, MTN 

antal hundrastgårdar inom § 92/2012, lämnat till KS 
kommunen. 

2010/95 på banvallen 
101207 Stämsvik samt utryckningsväg men arbetet 
§ 123 från Ekotskrog till stämsvik utryckningsväg 

kommer inte påbörjas 
Uppdra till förvaltningen att i förrän 2013 
samband med besvarande av motion 
om GC-väg via Stämsvik även ta 
med ovan gångväg och 
utryckningsväg. 



J J0406 
§ 42 

l J0406 
§ 44 

HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-10-02 

Utökning av befintliga 
verksamhetsområden 

Uppdra till förvaltningen att ntreda 
om ytterligare fastigheter kan 
inkluderas i befintliga 

Ansökan om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner 

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

Naturreservat Bålstaåsen 

Uppdra till förvaltningen att f01tsätta 
utreda möjligheterna för att bevara 
Bålstaåsen som naturreservat under 
mandatperioden 2011-2014. 

lE 

MK 

MTN 20JO/IJJ Miljöplan och miljöpolicy för Håbo 
kommun J 10406 

§ 45 

Uppdra till förvaltningen att ta fram 
en miljöplan/program för Håbo 
kommun under mandatperioden 
2011-2014. 

Uppdra till förvaltningen att tillsätta 
en arbetsgrupp för att arbeta med 
miljöplan/program för Hå bo 
kommun. 

2(7) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 20122425 

utvecklingsavdelningen 
och kommundirektören 

Håbo kommun är 
observatörer i Sveriges 
ekokommuner fram 
tills årsmötet våren 
2013. Ansökan om 
medlemskap kan 
lämnas in först när vi 
har en antagen 
miljöplan. 

Avvaktar förankring 

Förslag till 
fokusonu-åden är 
framtagna i en 
förvaltningsöverskrida 
nde projektgrupp och 
politisk referensgrupp. 
Arbete pågår med 
framtagande av 
etappmäl och 
handlingsplaner. 
Inväntar avstämning 
med ledningsgrupp. 
Arbete med 
framtagande av 
indikatorer för 
uppföljning kvarstår. 



J 10406 
§ 48 

HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-10-02 

Handlingsplan fossilbränslefri 
kommun 2030 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
möjligiletema för Håbo kommun att 
bli en fossilbränslefri kommun till 
2030. 

Uppdra till förvaltningen att tillsätta 
en arbetsgrupp för att ta fram en 
handlingsplan som redovisas under 
en hearing vid miljöveckan 2012. 

Blåstrukturplan/Vattenplan/ 
Vattenstrategi 

Uppdra till förvaltningen att fortsatt 
utreda möjligiletema för 
vattenarbetet under mandatperioden 
2011-2014. 

MTN 201 Il Ta fram förslag på en 
"vattenskyddsföreskrift" för Håbo 
kommuns vattentäkter 

AD 
l J 0406 

§ 49 

V A avdelningen har för avsikt att 
under våren 2011 börja arbetet med 

3(7) 

Vår beteckning 

MTN2012/6 nr 2012.2425 

lkommun2030'. 

prg;anisat:ion<on finns ett 
på handlingsplan 

är klart. 
IGällan•je den 
ge•ografi:;ka kommunen 

arbetet. Inväntar 
fiv:;tärnni.ng med 

lva~tenarbe1:et i 
lkormmmen ska 

lo~;:~~~~e~:~ på bästa sätt. IF på hur 
lvalttertplem kan tas fram 
IIärrtnas till nämnden l O 

ISk<>klc•ster pågår 



110406 
§so 

110406 
§s l 

110406 
§52 

MTN 
110406 

§ 39 

HÅBO 
RAPPORT 
Datum 
2012-10-02 KOMMUN 

Ta fram åtgärdsprogram för 
läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 

Uppdra till förvaltningen att fortsätta 
arbetet med att åtgärda 
takproblemen. 

Uppdra till förvaltningen att 
inventera och ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av 

Energieffektivisering i 
AA 

kommunens byggnader 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
vilka resurser som behövs för att nå 
målet om alt bli en fossilbränslefri 
kommun. 

Undersöka möjligheterna att i 
AD 

samband med nyinvestering i 
kommunens reningsverk installera 
biogasanläggning 

Uppdra till förvaltningen att 
organisera ett studiebesök för 
nämnden till Hallsbergs kommun för 
att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam. 

2011/14 Medborgarförslag om inrättande 
av två naturreservat på 
kommunägd mark inom Bålsta 
tätort 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för naturreservat 
eller andra skyddsf01mer för Lillsjön 
och Båtsbacken. 

4{7) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 2012.2425 

Avslutande 
projektgruppsmöte den 
8 november 2012 

strategin med 
handlingsplan för 
antagande till KS 4 
februari 2013 

Inget studiebesök 
enligt ök med 
ordförande. Avvakta 
med biogasanläggning 
i och med stora 
investeringskostnader i 
förhållande till mängd 
slam. 

förankring 

Båstbacken: 
Diskussion med 
Galnavdelningen att 
sköta den kommunala 
delen av Båtsbacken 
likt ett reservat~ men 
inget förslag om skydd 
i dagsläget 



111102 
§109 

MTN 
111207 
§115 

120507 
§52 

MTN 
120507 
§53 

120507 
§54 

120827 

§9 

121001 
§ 98 

HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2012-10-02 

biogasproduktion 

Uppdra till förvaltningen att i 
kommande upphandling ta in anbud 
på tvåkärlsinsamlingssystem för 
matavfall och brännbmt avfall. 

201 
Uppdra till förvaltningen att fram en 
Friluftsplan/Upplevelseplan för Håbo 

Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Håbo Marknads AB för 
att undersöka möjligheten att inrätta 
säkra ridvägar utanför 

2012/54 
cykelplan l för Håbo 
kommun 
Uppdra till förvaltningen att avvakta 
med att ta fram en cykelplan med 

för 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
möjlig sträckning för en så kallad 
"Hälsans stig" 

Uppdra till förvaltningen att utreda 
om Bjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans stig" 
ska användas alternativt ett eget 
koncept. 

av 

Aterrapportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta. 

2012/95 Avrop från ramavtal LS 

Utvärdering av upphandlingen under 
2013, nytt förslag till nästa period för 

av 

5(7) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 2012.2425 

påbörjat 

en 
referensgrupp samt 
återrapportera till 
nämnden när plats och 
kostnaden för dirtbike-
banan är känd. 



HÅBO 
KOMMUN 

Uppdrag -avslutade 

100601 Medborgarförslag om att HK tar 

§51 över ansvaret för den offentliga 
gatubelysningen i söderskogen 

Uppdra till förvaltningen alt vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
föreningen och Eonles gällande 
leasingavtalet.. 

101207 Motion om färdigställande av 

§ 122 Asledens förlängning 

Uppdra till förvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 
förprojekteringen av förlängningen 
av Asleden. 

Få ungdomarna alt stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med barn /ungdoms-
konsekvensanalys i varje fråga före 

tas ett 

100928 Uppföljning av plan för valfrihet 

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

RAPPORT 
Datum 
2012-10-02 

6(7) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 2012.2425 

avslå 
medborgarförslaget 

genomförd. 

vara 
uppdragslistan och 
därför borttagen. 

behålls inom 
kommunal regi 



120507 
§51 

HÅBO 
KOMMUN 

lämpliga rondeller 

RAPPORT 
Datum 
2012-10-02 

Uppdra till förvaltningen att fortsätta 
arbetet med att utreda hur man kan 
komplettera Kraftleden med lämpliga 
rondeller, minska hastigheten samt 

7(7) 

Vår beteckning 
MTN2012/6 nr 2012.2425 

§ 86/2012 
rapport från Ramböll, 
uppdraget avslutas 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 126 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

MTN 2012/102 

Under den här punkten på dagordningen ska information från miljö- och 
teknikförvaltningen tas upp. 

Återinvigning av återvinningscentralen i ny regi kommer att ske den 
24 november. 

Gatuchefen redogjorde vilka konsekvenserna är och kommer att bli 
om besparingarna på gatuavdelningen fortsätter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2839 


	Första sidan
	Anslag/bevis
	Innehållsförteckning
	§ 108 Information om Vision 2030
	§ 109 Information om projektet insamling av matavfall för biogasproduktion
	§ 110 Information om handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
	§ 111 Bostadsanpassningsbidrag, ärende nr 2012/060
	§ 112 Bostadsanpassningsbidrag, komplettering av ärende 2011/085
	§ 113 Redovisning av delegeringsärenden
	§ 114 Upphandling av gatu- och VA-arbeten
	§ 115 Inriktniingsbeslut, nybyggnation förskola, Junibacken
	Bilaga till inriktingsbeslut nybyggnation förskola, Junibacken
	§ 116 Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning
	Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning
	§ 117 Redovisning av rutiner med anledning av länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen
	Rutin för hur livsmedelskontrollen ska utföras
	Rutin för kompetensbehovsinventering för livsmedelsinspektör
	§ 118 Omprövning av besparingsåtgärder enligt punkt 2 i beslut MTN § 87/2012
	§ 119 Månadsuppföljning per 30 september 2012
	Månadsuppföljning sep 2012 Miljö- och tekniknämnden
	Månadsuppföljning sep 2012 VA-avdelningen
	Månadsuppföljning sep 2012 Avfallsavdelningen
	§ 120 Upphävande av delegationsbeslut, tillagning av mat till externa kunder
	§ 121 Internbudget och mål 2013
	Internbudget och nämndernas mål år 2012 Miljö- och tekniknämnden
	Internbudget och nämndernas mål år 2013 VA-avdelningen
	Internbudget och nämndernas mål år 2013 Avfallsavdelningen
	§ 122 Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden, ändring
	Delegationsordning
	§ 123 Omfördelning av investeringar
	§ 124 Sammanträdesdagar 2013
	§ 125 Uppdragslista 2012
	Uppdragslista 2012 daterad 2012-10-02
	§ 126 Information från förvaltningen

