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Tid och plats Kl. 15:00 – 15.45 tisdagen den 26 januari 2016, Kalmarrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Tommy Rosenkvist (M) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Övriga närvarande  

  

  

Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Lars-Inge Larsson, teknisk chef 

Susanne Nyström, nämndsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Lars-Göran Bromander 

Tid och plats Torsdagen den 28 januari 2016, Kalmarrummet 

Justerade paragrafer §§ 1-3 
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Sekreterare 
 

  

Susanne Nyström  

Ordförande 
 

  

Christian Nordberg  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander 
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§ 1 Dnr 2015/00048  

Avfallsplan 2016-2025 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallsplan 

2016-2025 att gälla från 1 mars 2016.  

Sammanfattning  

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

skyldighet att ta fram renhållningsordning som består av en avfallsplan och 

avfallsföreskrifter. Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument som påverkar 

och påverkas av andra kommunala planer och program. Avfallsplanen ska 

enligt Miljöbalken ställas ut i 30 dagar för synpunkter från allmänheten 

innan planen antas av Kommunfullmäktige.  

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället och påverkar både 

infrastruktur, människors hälsa samt miljön. Håbo kommun vill skapa 

förutsättningar för en hållbar avfallshantering och arbeta i riktning mot 

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

avfallsminimering och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan och 

avfall betraktas som en resurs. 

För att avfallshanteringen ska fungera utan större negativ påverkan på 

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

1. Förebygga uppkomsten av avfall 

2. Öka återanvändningen  

3. Öka materialåtervinningen 

4. Minska mängden avfall till energiåtervinning  

5. Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala 

planeringsprocessen 

6. Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god 

service 

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

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

Avfallsplanen riktar sig till alla inom Håbo kommun: medborgare och 

verksamheter som producerar avfall, politiker, tjänstemän samt 

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

Delmålen följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen. Genomförande 

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

förpackningar och returpapper samt ökad materialåtervinning av avfall på 

återvinningscentralen.  

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

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

yttranden i datum ordning och efter varje yttrande kommer avfallsenhetens 

svar i löpande text.  

Beslutsunderlag 

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

Yttranden, bilaga 2 

Avfallsplan 2016-2025, bilaga  

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-12 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen för beslut 

Tekniska avdelningen 
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§ 2 Dnr 2015/00343  

Granskning av fakturor för VA-investeringar 

Tekniska utskottets beslut 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar på 

revisionens frågor och påpekanden.  

Sammanfattning  

Kommunens revisorer har granskat VA-enhetens fakturor för VA-

investeringar. Granskningen visade följande: 

Det saknas underlag i ekonomisystemet till vissa VA-fakturor 

De fakturor som stickprovis granskats är generellt utförliga och innehåller 

såväl beställning som dagboksanteckningar med mer. 

Det är svårt att bedöma om projektets totalkostnad mot entreprenör är 

rimliga avseende nedlagd tid. Revisorerna önskar veta hur kommunstyrelsen 

säkerställer att utbetalda ersättningar är rimliga i projekt 618, 

Kärrsångarvägen 1. 

Underlagen till fakturorna har sparats i särskilda, för ändamålet skapade 

mappar för projekten. Mapparna har legat i VA-enhetens mappstruktur. 

Fakturorna har granskats mot underlagen för projektet. En ny rutin har nu 

upprättats, där fakturaunderlaget skannas in av granskaren och följer med 

fakturan. Rutinen säkerställer att underlaget finns i ekonomisystemet. 

VA-enheten är beställare av projekten och ansvarar för att en kontinuerlig 

dialog och granskning av projekten sker. Det gäller ekonomiskt, utförande 

och tidsåtgång. 

I projekt 618, Kärrsångarvägen 1, gäller projektet en vattenläcka som 

uppstår 2015-01-12 på kvällen. Projektet tog betydligt längre än vad som är 

brukligt, på grund av felaktigheter i VA-enhetens kartsystem. Ventiler som, 

enligt kartan, skulle stänga av ledningen, var inte i drift eller var ur funktion. 

Ett betydligt större område blev således utan vatten. Arbetet skedde på 

jourtid vilket därmed kraftigt fördyrar projektet. Under arbetet, upptäcktes 

en servisventil som var ur funktion, vilken också byttes. Vattenläckor är alla 

olika och ett överslag på hur mycket det kan kosta är därför svårt. 

Förutsättningarna skiljer sig markant från den ena läckan till den andra. 

Fakturaunderlagen bifogas.  
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Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport, Intern kontroll av investeringar  

- Fakturaunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2016-01-12 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen för beslut 

Tekniska avdelningen för kännedom 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(8) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-01-26  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 3 Dnr 64691  

Informationer 

Tekniska utskottets beslut 

      

Sammanfattning  

- Kommundirektören informerade om utskottens roll i kommunen. 

Tydlighet i rollen krävs för att det ska fungera. Delegationsrätt kommer att 

läggas på utskotten under året. Önskvärt med en dialog med politiken redan 

i ett tidigt stadium vid större, övergripande ärenden exempelvis stora 

upphandlingar, byggprojekt och liknande. Även återrapportering till 

politiken är viktigt. 

Planering längre fram är önskvärt exempelvis 10 år framåt, även för 

kortfristig planering.  

______________ 

 


