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Datum HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 2011-10-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 91 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2011/21 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-21 
Delegationsförteckning - bostadsanpassning för perioden 2011-08-18 -
2011-09-20 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2038 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÄBO Datum 
KOMMUN 2011-10-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 92 

Köp av fordon 

Sammanfattning 

MTN 2011/57 

Gatuavdelningen avser att införskaffa en lätt lastbil för att användas inom 
parkskötsel och liknande. Offert har begärts in från tre företag ( enligt 
befintligt ramavtal). AB Enköpings Bilkompani, Bilia Personbilar AB samt 
Bilforum. 

Fordonet från Bilia Personbilar är det som har lägst leasing kostnad samt 
uppfyller avdelningens krav och som följer kraven i kommunens resepolicy. 

Förslaget är att milj ö- och teknikförvaltningen leasar detta fordon under 60 
månader (finansiell leasing). Leasing på 60 månader bedöms vara mer 
fördelaktigt än leasing på 36 månader i detta fall. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-21 
Utredning av kostnader för fmansiellleasing, daterad 2011-09-20 
Offert Bilia Personbilar leasing 36 månader, daterad 2011-09-02 
Offert Bilia Personbilar leasing 60 månader, daterad 2011-09-02 
Offert Enköpings Bilkompani, daterad 2011-06-16 
Offert Bilforum, inlämnad 2011-07-01 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningschefen att teckna leasingavtal på 60 månader 
enligt bilagd offert från Bilia Personbilar, daterad 2011-09-02. 

Reservation 
Ulf Winberg (M) och Sören Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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HÅ,BO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-10-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 93 MTN 2011/4 

Delårsbokslut per 31 augusti - miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
Redogörelse för miljö- och tekniknämndens samt V A- och 
avfallsavdelningens ekonomiska utfall för periodenljanuaii 2011 - 31· 
augusti 2011 samt prognos för 2011 avseende drift och investeringar. 

På samma sätt som snö, vatten och fukt påverkat resultatet för miljö- och 
tekniknämnden de senaste åren kommer detta även att påverka 2011. 
Prognosen för i stort sett samtliga verksamheter är att budget kommer att 
hållas, men kostnaderna för snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning kommer att överstiga budget med 4,4 mkr. Den 
prognostiserade kostnader för att hantera snön kommer med andra ord att 
uppgå till 8,4 mkr, 4,4 mkr mer än de budgeterade 4,0 mkr. 

Under hösten kommer en ny upphandling av vinterväghållning att 
genomföras och förvaltningens uppfattning är att prisnivfm kommer att 
höjas och detta har beaktats i denna prognos. 

Under sommaren har organisationsförändring genomförts i och med att 
Utvecklingsavdelningen och delar av Planavdelningen nu ligger under 
Kommunstyrelsen. 

På driftssidan är därför prognosen ett underskott på 4,4 mkr för miljö- och 
tekniknämnden exklusive V A- och Avfallsavdelningen. Det prognostiserade 
tmderskottet kommer enligt fullmäktiges tidigare beslut att påverka 
kommunens resultat. 

Prognosen för VA- och Avfallsavdelningen är att budget kommer att hållas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-21 

- Delårsbokslut per 31 augusti - miljö- och tekniknämnden 

Beslut 

1. Redovisningen av delårsbokslutet per 31 augusti 2011 godkärms. 

2. Delårsbokslut per 31 augusti 2011 överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Budget och kostnader för verksamheten Handikapprådet under 2011 
överförs till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommtmfullmäktige 
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1 Sammanfattning 

På samma sätt som snö, vatten och fukt påverkat resultatet för milj ö- och 
tekniknämnden de senaste åren kommer detta även att påverka 20 Il. Prognosen för i 
stort sett samtliga verksamheter är att budget kommer att hållas, men kostnaderna för 
snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning kommer att överstiga 
budget med 4,4 mkr. Den prognostiserade kostnader för att hantera snön kommer med 
andra ord att uppgå till 8,4 mkr, 4,4 mkr mer än de budgeterade 4,0 mkr. 

Under hösten kommer en ny upphandlingen av vinterväghållning att genomföras och 
förvaltningens uppfattning är att prisnivån kommer att höjas och detta har beaktats i 
denna prognos. 

Under sommaren har organisationsförändring genomförts i och med att 
Utvecklingsavdelningen och delar av Planavdelningen nu ligger under 
Kommunstyrelsen. 

På driftssidan är därför prognosen ett tmderskott på 4,4 mkr för miljö- och 
tekniknämnden exklusive VA- och Avfallsavdelningen. Det prognostiserade 
tmderskottet kommer enligt fullmäktiges tidigare beslut att påverka kommunens 
resultat. 

I samband med delårsbokslutet kommer Handikapprådet att flyttastill 
Kommtillstyrelsen. 

Prognosen för VA-och Avfallsavdelningen är att budget kommer att hållas. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Mycket av det som Milj ö- 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 
allmärma platserna har belysning. Vi ser också till att våra naturreservat, stränder och 
parker sköts och att kommtmala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser 
fungerar och är säkra att vistas på. 

Vi bygger, tillderhåller, 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. 
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3 Arets händelser 

3.1 Fastighetsavdelningen 

Årets snöfall har bidragit till inläckage och fuktskador i flera byggnader. I flera fall har 
detta bidragit till att verksamheten i lokalen har påverkats och man har tvingats byta 
lokal under tiden för renovering. Åtgärder för tak kommer att pågå under ett par år 
framöver för att komma till rätta med problem och få en långsiktigt hållbar lösning. 

Renovering av Futurum nedre pågår för att komma till rätta med inläckage och problem 
med inomhusmiljön. Ersättningslokaler används av verksamheten under tiden för 
renoveringen. 

Gransäterskolan byggs ut med soprum för att möjliggöra källsortering, lastkaj för att 
kunna ta emot varutransporter och ett nytt trapphus för att komma ner till slöjdlokalen 
utan att behöva gå utomhus. Totalt ger åtgärderna en säkrare skolgård för barnen då 
gården inte behöver trafikeras. 

På Räddningsstationen tas oljepannan bort och ersätts med bergvärrne och solpaneler i 
ett steg mot en fossilbränslefri kommun. 

Lokalvården har organiserat sig i arbetslag bland annat för att lmdvika ensamarbete och 
kunna planera verksamheten mer effektivt när det gäller städning och 
materialförsörjning. Fyra personer på avdelningen har utbildats till gruppledare och 
genomgått SR Y utbildning med mycket gott resultat. Samtlig personal har fått 
utbildning i städmetoder. 

3.2 Gatuavdelningen 

Under våren fardigställdes byggnationen av skateparken, Bålsta SK8 Plaza. Den 
invigdes den 10 juni med bl a tävlingar och uppvisningar. Utveckling och upprustning 
av området Tlmt skateparken har fortsatt lmder året. 

Beläggningsarbeten har utförts på bland annat Slottsskogsleden, Stockholmsvägen, 
Kraftleden och Kalmarvägen. 

En ny stadsdelslekplats har anlagts i anslutning till Åbergs Museum. Invigning var den 
12 augusti. Lekplatsen har fått namnet Buseum. 

Upprustning av utemiljön på skolor och förskolor har fortsatt lmder året. Berörda 
enheter är bland annat Gransäterskolan, Slottsskolan, Futurum, Vibyskolan, Viby 
förskola, Ellensborgs förskola och Mansängens förskola. 

Upphandling av drift och underhåll av gatubelysning har skett i samarbete med 
Upplands-Bro kommun och upphandling av trafiklinjemålning har skett i samarbete 
med Enköpings kommlill. 

3.3 Kostavdelningen 

Jan 2011 börjar med att ombyggnationen av Grönadalens kök förlängs till februari 
2011. 

Kostavdelningen fortsatte med att förändra på skol och förskolematsedel vad gäller 
vegetariska rätter och förbättra utbudet på salladsbuff6. 
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Utredning av pedagogisk måltid påbörjas ett gemensamt projekt tillsammans med 
personal, skol, bildning och miljö och teknikförvaltningar. 

BcJF kök renoveras med bör j an juni 2011 räknas att bli klart oktober 2011. Lunchmaten 
tillagas på Grönadalenskolan och eleverna äter på engångsmaterial. 

3.4 Miljöavdelningen 

Dominerande myndighetsutövning under 2011 har varit hälsoskyddsrelaterat. Främst 
inomomhusmiljö där brister i skolornas och förskolornas fastigheter samt egenkontroller 
lett till ökade insatser. Vidare har klagomålen ökat främst med störning på vedeldning 
såsom bastutunnor, kaminer och badtunnor inom tätbebyggda områden. De ökade 
hälsoskyddsinsatserna har inneburit att miljöavdelningen inte kommit lika långt med 
den planerade tillsynen. BIa har inte samtliga skolor och förskolor, tatuerare och andra 
miljörelaterade objekt, inte kunnat få tillsyn. 

Anmälningsärendena har minskat något jämfört med föregående år, avseende enskilda 
avlopp och värmepumpar. 

Deponierna dominerar fortfarande miljöskyddet. Dessa ärenden är tidskrävande och 
resultaten låter väntar på sig. Vidare har insatser till säkrare hantering av drivmedel 
gjorts på bensinstationerna samt säkrare kemikaliehantering inom jordbruken. 

3.5 Byggavdelningen 

Byggavdelningen har fortfarande höga NKI värden i de undersökningar som hittintills 
låtits göras. " 

Avdelningen har haft omfattande personalomsättningar. Hela avdelningen har bytts ut. 

Ny PBL började gälla under våren 2011 vilket lett till ökade administrativa insatser, 
rekryteringar och nya taxa. 

3.6 Planavdelningen 

Hantering av bland annat detaljplaner flyttades den 1 juli till Kommunstyrelsen, medans 
GIS-, mät- och kartverksamheten finns kvar inom milj ö- och telmiknämnden. 

3.7 Miljöstrategiska enheten 

Under 2011 har arbetet med energieffektiviseringsstrategin fortlöpt. För att 
uppmärksamma och lyfta miljöfrågorna samt Håbo kommuns målsättning om att bli en 
fossilbränslefri kommtm anordnades en miljövecka samt Earth Hour 
uppmärksammades. 

Under våren fortsatte arbetet med LONA-projektet Natur för alla i Håbo. 

Arbetet med provtagning av de gamla kommunala deponierna, Kalrnarsand och Skörby, 
har fortlöpt. 

Arbetet med att ta fram en miljöplan för kommunen har påbörjats tmder hösten. 

~~~-------------
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3.8 VA och avfallsavdelningen 

På VA-avdelningen är införande av kväverening på reningsverket i Bålsta ett projekt 
som fortfarande pågår och ett flertal upphandlingar i projektet har gjorts. Byggstart är 
planerat till december i år. 

Införandet aven ny VA-taxa inklusive dagvattentaxa har varit ett stort projekt både för 
handläggare och kundtjänstpersonal. 

Omvandlingsområdena Övergran, Brunnsta och Ekillaby har färdigställts och de boende 
får nu kommunalt vatten och avlopp. En tryckstegringsstation har byggts vid Grans gård 
vilket kommer att ge de boende från Grans gård till Kivinge bättre vattentryck. 

Ramdirektivet för vatten är ett EU-direktiv som syftar till att etablera enhetliga regler på 
EU-nivå för skydd av europeiska vatten vilket innebär många åtgärder på avdelningen, 
bl a har ett förslag till en dagvattenpolicy tagits fram som nu är ute på remiss, ett förslag 
till vattenskyddsområde för Skokloster har påböljats och förarbetet inför framtagandet 
aven V A-plan har påbörjats. Kommunens alla pumpstationer har inventerats och rustas 
nu upp för att klara ökade milj ö- och arbetsmiljökrav. ,'; 

På avfallsavdelningen har vi utökat öppettiderna dagtid på återvinningscentralen vilket 
har gett nöjda kommuninvånare och ett ökat besökarantal. 

Kundtjänst arbetar aktivt med att informera komrnuninvånarna om sopsortering, och 
deltog på Håbo festdag för att informera om sopsortering och farligt avfail genom 
sopsorteringsspel och "vad får man kasta i toaletten" -spel. 

En plockanalys av hushållsavfallet har genomförts tillsammans med Upplands-Bro 
kommtill. 

Ett stort arbete har gj orts för att få en tydligare uppfåljning och en bättre 
kommunikation med kommunens avfallsentreprenör vilket har resulterat i ett bättre 
samarbete. 

4 Mål och måluppfyllelse 

Här redovisas måluppfyllelse får de politiskt beslutade målen. Om det finns mätbara 
nyckelindikatorer, som stöd får bedömningen av måluppfyllelsen, redovisas även de. 
Om nyckelindikatorn mäts årligen kan utfall saknas i delårsrapporten. 

4.1 I Håbo är Medborgarna i fokus 

4.1.1 Förbättra rättsäkerheten 

• 
Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas under året, 
eftersom 7 av 8 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas under året. 
Aktiviteter såsom att mallar för ärendehantering och arkivering ska tas fram på 
V AJ Avfalls-sidan, digitalisering av byggarkivet och översyn av beslutsmallar på 
byggsidan. 

#!~ 
/ MlIi;;jö;-_-::O::::Chh tlte~~i ;;;:;.; .. ;;:m::::n:::id:en:::-,'D:;;e::Cla;" r~sh,bo:;;k;;;s:;;1 ue:t-;3"11-::a~u:;:;g~u s~t~i 2;;0111111-----------7 7"'(2"6") 



4.1.2 Förbättra former för att möjliggöra delaktighet och inflytande för 
medborgarna 

Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Milj ö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas under året, 
eftersom 7 av 8 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas under året. 
Aktiviteter såsom att ta fram informationsbroschyr avseende bostadsanpassning, 
skolköken ska erbjuda barnen en möj lighet att medverka i matråd och att V Al Avfall ska 
ta fram rutiner för hur kommunikationen mellan drift och kundtjänst ska ske. 

4.1.3 Förbättra kontaktvägarna för medborgarna 

• 
Kommer att uppfyllas/Är uppfYllt 

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att 11!ålet kommer att uppfyllas under året, 
eftersom 5 av 6 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas under året. 
Aktiviteter såsom att gatuavdelningen ska verka för att imätta en kundtjänst, 
fastighetsavdelningen ska uppdatera organisationsplan samt att kostavdelningen ska 
informera rektorer och biträdande rektorer om avdelningens verksamheter och 
aktiviteter. 

4.2 I Håbo är Dina skattepengar vårt ansvar 

4.2.1 Öka samverkan med andra kommuner inom miljö- och 
teknikförvaltningens verksamhetsområden 

• 
Kommer att uppfyllasIAr uppfyllt 

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas under året, 
eftersom 5 av 5 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas under året. 
Aktiviteter såsom att aktivt delta i Sveriges Kommuner och Landstings arbetsgrupp 
"Intempris i kommtmer", projektanstäIla en upphandlare på VA-sidan och bjuda in 
Knivsta för att prata om frågor kring hälso- och miljöskydd eller livsmedelskontroll. 

4.2.2 Öka kvaliteten i samarbetet och uppföljningen av entreprenader I inköp 
av tjänster 

Kommer att uppfYllasIAr uppfyllt 

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas tmder året, 
eftersom 5 av 6 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas tmder året. 
Aktiviteter såsom att gatuavdelningen kommer att genomföra uppföljningsmöten med 
entreprenörer och att kostavdelningen genomföra uppföljning av aktuell 
livsmedelsupphandling. 

4.3 I Håbo bygger vi för framtiden 

4.3.1 Främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer 
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Kommer att uppfyllaslÅ'r uppfyllt 

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfYllas under året, 
eftersom 2 av 2 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas under året. 
Aktiviteter såsom att ta fram underhållsplan för två rektorsområden, Gröna Dalen och 
Futurum samt att gatuavdelningen ska byta ljuskällor med kvicksilver mot ljuskällor 
med natriumhalogen. 

4.3.2 Stärka varumärket "Håbo kommun" 

II 

Kommer att uppfyllas/Ar uppfyllt 

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas under äret, 
eftersom 9 av 9 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas imder året. 
Aktiviteter såsom att enhetliga arbetskläder med kommunloggan ska bäras vid externa 
möten och inspektioner, översyn av handläggandet av värmepmnpar samt att 
gatuavdelningen ska plantera blomsterlök vid KalmarrondellenlKalmarleden. , 

4.3.3 Hållbart byggande med god tillgänglighet 

II 

Kommer att uppfyllas/Ä'r uppfyllt 

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfYllas under året, 
eftersom 3 av 3 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas under året. 
Aktiviteter såsom att åtgärdsplan för tillgänglighet kommer att tas fram för 
kommunhuset, gatuavdelningen kommer att genomföra samråd med kommunens 
tiltgänglighetssamordnare inför start av varje byggprojekt och att byggavdelningen 
kommer att ta fram riktlinjer för handläggningen av tillgänglighet i alla ärenden. 

4.4 l Håbo är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad 

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

Kan ej bedömas 

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att det är tveksamt att målet kommer att 
uppfYllas till 100 %. Nämnden består av många verksamheter och i dagsläget ser det 
inte ut som om alla processer hinner kartläggas under året. Däremot ser det ut som om 
alla avdelningar i alla fall hinner processkartlägga minst en process lmder 2011. 

4.5 I Håbo kan Du välja 

4.5.1 Öka valfriheten tör kommunmedborgarna att välja bland tjänster som 
miljö- och tekniknämnden erbjuder 

Kommer att uppfyllas/Ar uppfyllt 
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Miljö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfYllas under året, 
eftersom 3 av 3 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas under året. 
Aktiviteter såsom att öka möjligheten för källsortering på minst två kommunala objekt, 
gatuavdelningen kommer att förändra öppettiderna i simhallen om medborgarna så 
önskar samt att kostavdelningen ska erbjuda altemativrätt på gnmd- och 
gymnasieskolan. 

4.6 I Håbo finns en miljö för framtiden 

4.6.1 Utifrån de 16 nationella miljömålen verka för en miljö för framtiden i Håbo 
kommun, där det prioriterade områdena är: .. 

Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Milj ö- och tekniknämndens bedömning är att målet kommer att uppfYllas under året, 
eftersom 15 av 17 aktiviteter pågår enligt plan och kommer att avslutas under året. 
Aktiviteter såsom att installera bergvärme och solpaneler som ersätter oljepannan på 
räddningsstationen, genomf6ra utbildning i eco-driving, ta fram förslag på 
dagvattenpolicy . 

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

5 Viktiga förändringar och trender 

5.1 Fastighetsavdelningen 

En tydlig trend är att fastighetsavdelningen får allt större krav från sina hyresgäster. 
Kraven innebär bland annat fler åtgärder med snabbare hantering och mer dialog. 
Åtgärderna kan vara allt från kontraktsfrågor och felanmälan till om- och 
tillbyggnationer. För avdelningen innebär det en ökad belastning som är svår att 
bemöta. 

En viktig förändring är att planerat underhåll som inte har kunnat utföras enligt plan 
kommer ikapp allt mer. Det visar sig bland annat genom ökade kostnader för fukt- och 
vattenskador. Arbete pågår med att inventera och ta fram en mer detalj erad 
lmderhållsplan för kommunens byggnader. 

Fastighetsdokumentation är ett stort område som behöver utvecklas och medför en ökad 
belastning på avdelningen. Dokumentationen sker till största del i verksamhetsstödet 
Landlord där utveckling i första hand gäller nya moduler för lokalvård och 
ritningshantering. Detta ger oss verktyg för att effektivare kunna följa upp 
verksamheten, samtidigt som det ger hyresgästen större möjlighet att påverka. 

5.2 Gatuavdelningen 

En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånama. Det gäller allt från oro för barns 
trygghet och säkerhet i den offentliga milj ön till trafiksäkerhet generellt. 
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Samverkan med olika aktörer i samhället såsom föräldraråd, företagare och föreningar 
fortsätter. Detta ger positiva resultat och stärker varumärket Håbo kommun men kräver 
mer tid av personalen inom avdelningen. 

Kommuninvånarnas vilja att åka kollektivt ökar. För att underlätta för de som vill åka 
kollektivt måste pendlarparkeringarna utökas, cykelvägarna förbättras och fler 
cykelparkeringar byggas vid busshållplatser och stationen. 

Miljö- och klimatfrågorna påverkar alla medborgare. Allt fler efterfrågar lokala 
lösningar. I framtiden kommer vi att se stadsodlingar inne i tätorten och lokalt 
omhändertagande av dagvatten i attraktiva parklösningar med kulturella aspekter 
integrerade. 

Ett behov som behöver mötas i framtiden är efterfrågan på spontanidrottsplatser och 
lekplatser, ytor och anläggningar med plats för spontana möten för alla generationer. 
Denna typ av anläggningar är också viktiga ur ett folkhälsoperspektiv. 

Drift- och underhållsbehovet på våra anläggningar ökar på gnmd av att merparten av 
vägarna inom våra bostadsområden anlades för 30-40 år sedan och idag är bland armat 
sättningar vanligt förekommande. Detta gäller även kommunens gång- och cykelvägar, 
skogar och lekplatser. Vi ser ett ökat inflöde av synpunkter och önskemål i dessa frågor. 

Efterfrågan på hundrastgårdar och hundbadplatser ökar. 

5.3 Kostavdelningen 

Grossister har ett större utbud av ekologiska livsmedel. 

Föräldrar, barn, elever och pedagoger är mer intresserade av kostavdelningens 
förändringsarbete vad gäller ekologiska livsmedel och att välja av grönsaksutbudet. 

Större utbud av utbildningar för branschen vad gäller ekologisk mat, hur ekologi möter 
ekonomi. 

5.4 Miljöavdelningen 

Ökat intresse för både globala och lokala miljöfrågor leder till självmedvetenhet bland 
enskilda och företagare. Återvinning, kretslopp och närodlat samt rätt miljöval är 
viktiga frågor. Man börjar bli medveten om långsiktighet och ett hållbart samhälle. 
Innehåll i mat, produkter med kemikalier som köps i detaljhandeln, inomhus- och 
utomhusmiljö avseende på allergier och olägenheter ökar. 

Konsekvensen av ökad medvetenhet är att förväntningarna på avdelningens resultat och 
kunskapsområden ökar. Många av dessa frågor rör både miljö och hälsa men även till 
viss del livsmedel, områden som avdelningen tvingas nedprioritera i dag pga den 
ekonomiska situationen och valda prioriteringar. 

Det finns ett start engagemang till förbättring bland medarbetarna på avdelningen, 
ktmderna och inte minst företagarna avseende miljöfrågor. Avdelningen har med ökad 
dialog och tätare kundkontakt hjälpt kunden till ökad medvetenhet och förbättringar. 

Miljöavdelningen ser stora möjligheter till förbättringar inom områdena miljö, hälsa, 
och livsmedel. Den typ av myndighetsutövning som detta kräver är förebyggande arbete 
vilket fordrar tidskrävande insatser inom avgränsade områden. 
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5.5 Byggavdelningen 

Ärendemängden på avdelningen är ungefår densamma som föregående år. Andelen 
stora ärenden, såsom industrier och nybyggnationer, har dock varit lägre än budgeterat. 
Trots en höjd plan- och bygglovtaxa blir intäkterna därför längre än budgeterat. 

Brister i budgetunderlaget för 2011 har lett till att avdelningen saknat medel för att täcka 
resursbehovet under året som föranleddes av den nya plan- och bygglagen. 

En oförändrad ram till 2012 har lett till att byggavdelningen varit tvungen att öka plan
och bygglovstaxan för nästa år för att klara resursbehovet. 

5.6 Planavdelningen 

Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd har antagit Inspire-direktivet -
Infrastructure for spatial iriformation in Europe. Syftet med Inspire är bland annat att 
ge bättre tillgång till geodata genom olika tjänster på Internet samt att myndigheter på 
ett effektivare sätt ska kunna utbyta data med varandra. I förlängningen kommer detta 
att appliceras på samtliga EU länder. Under 2011 kommer det att vara möjligt att utbyta 
och köpa data och t j änster via Geodataportalen som är en Internetbaserad t j änst. Hå50 
kommun kommer på sikt att vara en del av systemet då vi är både producenter och även 
konsumenter av geografisk data. Inspire-direktivet innebär att planavdelningen måste 
ändra och anpassa sina arbetsrutiner vad gäller nyttjande och utbyte av data. 

Sverige har påbörjat övergången till ett nyare och modernare referenssystem. Detta 
kommer att påverka Håbo kommtms stornnät, geodetiska mätningar samt geografisk 
data som slutprodukt. Planavdelningen har förberett övergången som kommer att ske 
2011. 

5.7 Miljöstrategiska enheten 

För att nå målsättningen om en fossilbränslefri kommun kommer arbetet med att nå 
målsättningen att behöva öka. En handlingsplan för hur målsättningen ska nås kommer 
att arbetas fram som ett led i arbetet med kommunens miljöplan. I denna kommer även 
kommtmens interna miljöarbete att stmktureras upp. Om arbetet fortlöper med att ta 
fram ett miljöledningssystem kan externkonsultation som medför ökade kostnader 
behövas. 

Kostnader rörande de före detta deponierna Kalmarsand och Skörbytippen är osäkra. De 
geotekniska undersökningarna av deponierna proj ektleds av milj östrategiska enheten. 
Beroende på föroreningarnas omfattning samt den framtida markanvändningen kan 
kostnaderna för att åtgärda föroreningama variera stort. 

5.8 VA och avfallsavdelningen 

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

Avfallsavdelningen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny avfallsplan och mycket av 
innehållet komm~r att präglas av att se över olika alternativ för insamling av 
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hushållsavfall, exempelvis fyrfackskärl eller separata kärl för insamling av matavfall. 
Ett annat stort fokus kommer att riktas på att förebygga uppkomsten av avfall. "Det 
finns inget avfall", vilket är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges, där Håbo 
kommun är medlem. 

Avtalet för insamlig av hushållsavfall kommer att löpa ut och en ny upphandling ska 
göras i samarbete med Upplands-Bro kommun. 

6 Plan för valfrihet och konkurrens 

Återrapportering av verksamheter som blivit utredda inom ramen för valfrihet och 
konkurrens presenteras separat i ärendet "Uppföljning av plan får valfrihet och 
konkurrens i samband med delårsbokslut år 2011". 

7 Intern kontroll 

Nämnden har inte beslutat om internkontrollplan för 2011 och därmed har inga åtgärder 
utförts. 

8 Volymer och nyckeltal 

8.1 Fastighetsavdelningen 

Fastighetsdri~, kr/m2 495 866 612 . 871 

Planerat underhåll, kr/m2 30 66 17 60 

Lokalvård, kr/m2 157 87 70 97 

Bostadsanpassning, beviljade 82 75 52 75 
bidrag mellan O kr - 4 999 kr, st 

Bostadsanpassning, beviljade 46 55 33 48 
bidrag mellan 5 000 kr - 99 999 kr, 
st 

Bostadsanpassning, beviljade 3 4 4 5 
bidrag över 100000 kr, st 

Fastighetsdrift, kr/m2 

Under året har avdelningen haft ofömtsedda kostnader för snöröjning där utfallet är 621 
tkr per augusti. Åtgärder för tak pågår och några byggnader blir färdigställda inför 
vintern -11/-12. De tak som inte hinner åtgärdas måste snöröjas enligt en mtin för att 
förhindra ytterligare skador i byggnaderna. Prognosen behöver höjas då snöröjning 
troligen kommer att behöva genomföras under december. 

Planerat underhåll, kr/m2 

Prognosen för helår hålls tillbaka delvis för att balansera del av de ökade kostnaderna 
för lokalvård. Delvis för att avdelningen inte har möjlighet att hantera stora 
underhållsprojekt i och med stor belastning med ett flerial stora investeringsprojekt som 
pågår. 
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Lokalvård, kr/m2 

Det prognostiserade underskottet beror i första hand på att det saknas ramar för vad 
övriga verksamheter kan önska/begära. Lokalvård är en fri nyttighet där de flesta idag 
önskar daglig städning eller mer. Underskottet beror även på att vi saknar ett verktyg för 
att beräkna behovet av lokalvård. Verktyget som är planerat att tas i bruk under 2012 är 
en ny modul i Landlord, som redan används på fastighetsavdelningen. 

8.2 Gatuavdelningen 

, ",>T Y <).t X;,';;~;;;,Z0,·,,\;;.\f· ;;/;.;;;.;;" ;.: 
Utfall Budgelhelår Utfall', ,·Utfall ", ProgTl()shelår 
(2010 "Aug 2010;;: ;;~' v'Al.Ig;:;;·· 

Ljuspunkt, kr/inv 202 208 180 

Vinterväg hållning, kr per inv/år 503 204 365 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 40 245 118 , 
Gräsklippning, kr per inv/år 70 70 

, 
41 

VinterväghåIIning, kr per inv/år 

Vinterväghållningen inkluderar snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptaglung. 

I~~läggningsunderhåII, kr per inv/år 

Beläggning utförs inte fullt ut enligt beläggrnngsplanen för 2011 på gnmd av höga 
kostnader för vinterväghållningen. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

202 

395 

178 

70 

Gräsklippning inkluderar all klippning av parkytor, vägslänter, skol- och förskolegårdar 
samt puts. En ny upphandling har skett under året för perioden 2011-2014. 

8.3 Miljöavdelningen 

Rättssäkerhet, klagomålsärenden 0,12 
(%) 

Effektivitet, Livsmedel riskklass 2 0,11 
(%) 

Effektivitet, B-objekt (%) 0,28 

Produktivitet, totalt 0,72 0,68 

Produktivitet, enskilda avlopp 0,67 

Produktivitet, värmepumpar 0,94 

Resurser, totalt 0,77 0,58 

Resurser, Miljöskydd 0,48 

Resurser, Hälsoskydd 0,74 
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Volyminyckeltal 
. 

Resurser, Livsmedel 

Resurser, Miljöövervakning 

Delegationsbeslut, Miljö och 
Hälsa, st 

Produktivitet, totalt 

Uppgifter från mars saknas. 

Utfall Budget helår Utfall Aug 
2010 2010 

0,88 

0,33 

290 

Augusti: antal avslutade ärenden totalt f.r.o.m 2010-01-01 

Produktivitet, värmepumpar 

Antal avslutade värmepumpar sedan 2010-01-01 

Resurser, totalt 

Uppgifter för mars saknas 

Resurser, Livsmedel 

Tillfållig överlappning med vikarie 

Resurser, Miljöövervakning 

Utfall Aug Prognos helår 
c. 

1,5 

O 

177 

Ansvarig handläggare har tagit över andra uppgifter. Ersättare tillträder i oktober 

8.4 Byggavdelningen 

Produktivitet (ärendeniårsarbetare) 111 

Produktivitet (beslutlårsarbetare) 108 

Rättssäkerheten (%) 84 

Handläggningstid (medelvärde, antal 3,4 
veckor) 

Kundnöjdhet (%) 84 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%) 80 

Antal beslutade bygglov, st 

Antal överklagade beslut, st 

Produktivitet (ärenden/årsarbetare) 

Augusti: antalet ärenden 35l/årsarbetare 4,5 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 

Augusti 4,5 helårs arbetare 
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Mars 3 helårsarbetare 

8.5 Kostavdelningen 

Volym/nyckeltal I. ..... ..' 
Måltidskostnad, kr/elev 

Porlionskostnad, kr/elev 

8.6 VA-avdelningen 

Producerad mängd 
dricksvatten, m3/år 

Renad mängd 
avloppsvatten, m3/år 

Antal abonnenter, st 

Utfall 2010 Budget helår Utfall Aug Utfall Aug 
.. ' .... .' 2010 . 

7370 

41,4 

1689156 1116307 

2303564 1499174' 

5591 5706 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Prognos helår! 
. 

Mängderna ligger på ungefår samma nivå som föregående år men förväntas öka något 
då fler abonnenter anslutit sig till kommunalt VA. 

". " 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Mängderna ligger på ungefår samma nivå som föregående år men förväntas öka något 
då fler abonnenter anslutit sig till kommunalt VA. 

Antal abonnenter, st 

Antal abonnenter har ökat i takt med att fler fastigheter har fått kommunalt V A och att 
fler fastigheter inom verksamhetso=ådet har bebyggts. 

8.7 Avfa"savdelningen 

Hushållsavfall, ton/år 4 515 2 747 4 500 

Antal besök vid 66041 51 628 67000 
återvinningscentralen, st 

Antal ton avfall på 4690 4032 4900 
återvinningscentralen 

Hushållsavfall, kg/invånare 230 141 240 

Grovavfall, kg/invånare 239 207 251 

kunder som är anslutna till 8- 16 19,46 20 
(%) 
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Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall antas minska som i övriga Sverige. Fler har blivit bättre på att 
sortera sitt avfall. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antalet besök på Å ve Västerskog antas öka då vi utökat öppettiderna. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Ökade öppettider på Å ve Västerskog gör att fler kommuninvånare sorterar och kastar 
sitt grovavfall på rätt plats. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Kommuninvånarna har blivit bättre på att sortera sitt avfall vilket gör att mängden 
hushållsavfall minskar, grovavfall kastas på Å ve Västerskog och :förpackningar på 
återvinningsstationema. 

Grovavfall, kg/invånare 

Kommuninvånarna har blivit bättre på att sortera sitt avfall vilket gör att mängden 
grovavfall ökar och hushållsavfallet minskar. Många renoverar och bygger om och till 
sina fastigheter vilket också bidrar till en ökad mängd grovavfall. 

Andel knnder som är anslntna till e-faktura (%) 

'Fler kunder har upptäckt :fördelarna med e-faktura, det ger både en ekonomiskt och 
milj ömässig vinst. 

8.8 Övriga nyckeltal 

Skadegörelse. tkr 1 291 1639 794 632 900 

Klotter, tkr 61 165 36 40 70 

Trafikskada, tkr 274 '160 118 171 225 

Fukt och vattenskador, tkr 1777 430 1694 781 900 

Skadegörelse, tkr 

En glädjande iakttagelse är att skadegörelsen verkar att fortsatta att minska, vilket kan 
bero på kommunens kameraövervakning på vissa objekt, renderande vakter samt 
Bålstapolarnas aktiva arbete. Utfallet :för skadegörelse under 2008 var l 910 tkr, utfallet 
för 2009 var l 705 tkr, utfallet för 2010 var 1291 och trenden ser ut att hålla i sig. 

Tyvärr gäller inte minskningen alla objekt. Skadegörelsen har istället ökat markant på 
järnvägsstationen som vid flera tillfållen blivit vandaliserad och står för en stor del av 
de kostnader som kommunen tvingas lägga på reparationer efter skadegörelse under 
året. 
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Klotter, tkr 

Även saneringen av klotter har under flera år gått ned, vilket kan ha att göra med den 
nolltolerans som kommunen har för klotter. Utfallet för klottersanering under 2008 var 
228 tkr, utfallet för 2009 var 179 tkr, utfallet för 2010 var 61 och trenden ser ut att hålla 
i sig. 

Fukt och vattenskador, tkr 

I statistiken ovan ser det ut som om saneringen efter fukt-och vattenskador har minskat. 
Tyvärr är så inte fallet. 

Kostnaderna är så pass stora att nämnden har valt att omfördela investeringsbudgeten 
för att hantera den takproblematik som finns på flera skolor och förskolor samt för att 
kunna hantera kostnaderna för innemiljöåtgärder på Futurum nedre. De budgeterade 
investeringskostnaderna under 2011 för dessa två aktiviteter är 7,2 mkr (takåtgärder 
skolor) och 7,0 mkr (Futurum renovering). Dessa två projekt kommer även att fortsätta 
under 2012. 

9 Drifts- och investerin'gsredovisning 

9.1 Driftsredovisning -, t'L~~~ViJ~i{i ~ ]II gr' Htt~ 
l':'\~.] 

,~ ,~" -45 -40 AO -50 -10 

Miljö- o tekniknämnden -176 -240 -223 -325 -85 

Tillståndsnämnden -173 -190 -99 -190 o 
Mät, kart o GIS -1 123 -1 200 -889 -1 200 O 

Bygg -773 -700 -766 -1 250 -550 1 

Kommunvägar -7100 -5300 -4879 -7300 -2000 2 

Gång o cykelväg, kommunv. -129 -250 -163 -300 1 -50 

Statskommunala vägar -4285 A 765 -2368 1 -6165 -1 400 3 

Gång o cykelväg, statskom -56 -265 -18 -165 100 

Stöd t enskild I"" ,~ -360 -300 -16 -300 O 

Gatu- o gångvägsbelysning -3958 -4080 -2134 -3980 100 

Trafiksäkerhetsrådet -15 -20 -17 -20 O 

Parkeringar -11 -50 -114 -140 -90 

Gatu/park drift o underh -3907 A 260 -3279 -4810 -550 4 

Parkverksamhet -1433 -1 730 -1 172 -1430 300 5 

Gårdsanläggningar -2478 -2165 -1 662 -2565 AOO 6 

Miljöavdelning, stab -1208 -1 287 -923 -1 087 200 7 

Miljöskydd -463 -90 -271 -552 -462 8 

Hälsoskydd -328 -450 -64 -459 -9 

Livsmedel -39 -133 248 -80 53 

Utomhusanläggningar -1 369 -1 570 -1138 -1490 80, 

Ishall -2568 -2100 -1 550 -2470 -370 9 

Simhall -2532 -2550 -1 669 -2450 100
1 

Föreningslokaler 2627 O 985 925 925
1 

10 
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Tkr 
Utfall 

I 
Budget Utfall Prognos 

I 
Avvikelse 

I Not I 
' '., 2010 2011 ,.' aug 2011 ,,' helår .• , 

Skolmåltider, förskola -8210 -7756 1 -5317 -7583 1 173
1 

11 

Skolmåltider, skola -14907 -15016 -9702 -146741 3421 
I 

12 

Skolmåltider, gymn. skola -1649 -1 728 -903 -1519 1 209 13 

Bostadsanpassning -1 743 -2500 -1423 -2500 O 

Arbetsområde o lokaler 196 O 217 676 676 14 

Bostadsverksamhet 1210 O 358 547 547 15 

Buss, bil, spårbund trafik -1446 -595 -556 -695 -100 

MTF-Iedning -1 761 -1409 -583 -1 3161 
I 

93 

Energirådgivning O O 115 O O 

Ofördelade medel O -1 500 -200 -1 200 300 16 

Information -244 -280 -131 -280 01 

Miljöstrategiska enheten -1229 -950 -972 1 -1 378 -428 18 

Konsumentvägledare O O -18 O O 

Fastighetsdrift -11850 -2362 -4460 -3500 -1 138 19 

Lokalvård -10062 -9100 -7241 -10796 -1696 20 

Underhåll -3151 -6938 -1 805 -6248 690 21 

Totaler -83869 -54842 -88319 -4450 -87521 I 
.. _-

Kommentarer driftsredovisning 

1. Bygg (- 550 tJa) 

Grova brister i budgetunderlaget för 20 Il dels pga. missbedömd prognos, resursbehov 
samt intäktsförändingar pga_ ny PBL lagstiftning. Vidare har omfattande 
personalomsättning och minskade ansökningar bidragit till underskottet. 

Under 2011 tillsätts inte vakant tjänst. Rekrytering påbörjas under året med tillsättning 
först 2012 då ny PBL-taxa börjar gälla. 

2. Kommunvägar (- 2 000 tJa) 

Det pro gnostiserade underskottet beror på ökade kostnader för vinterväghållning. Ett 
eventuellt tmderskott kommer att belasta kommtmens resultat. 

Under hösten kommer en ny upphandling av vinterväghållning att genomföras och 
förvaltningens uppfattning är att prisnivån kommer att höj as och detta har beaktats i 
denna prognos. 

3. Statskommunala vägar (- 1 400 tkr) 

Det pro gnostiserade underskottet beror på ökade kostnader för vinterväghållning. Ett 
eventuellt tmderskott kommer att belasta kommunens resultat. 

Under hösten kommer en ny upphandlingen av vinterväghållning att genomföras och 
förvaltningens uppfattning är att prisnivån kommer att höjas och detta har beaktats i 
denna prognos. 

4. Gatu/park, drift och underhåll (- 550 tkr) 

~~ilj-Ö~-~~~k-n~ik-na~"m--nd~e-n-,~D-e~lå~rS~b-O~k-S~1u~t~31~a-L1g-u-s~ti~2~O~1~1---------------------~~19~(~2~6) 



Det prognostiserade underskottet beror bland annat på nyanställning samt ökade 
kostnader för leasing av fordon och maskiner. 

5. Parkverksamhet (+ 300 tkr) 

Planerade underhållsåtgärder kommer inte att genomföras under hösten får att minska 
ett prognostiserat underskott på avdelningen. 

6. Gårdsanläggningar (- 400 tkr) 

Det prognostiserade underskottet beror på ökade kostnader får vinterväghållning. Ett 
eventuellt underskott kommer att belasta kommunens resultat. 

7. Miljöavdelningen, stab (+ 200 tkr) 

Halv tjänst fårsvann i samband med att den personen tog över ansvaret får 
byggavdelningen. 

8. Miljöskydd (, 462 tkr) 

Personalomsättning är del av ökade kostnader samt mindre intäkter än beräknat. De 
prognostiserade intäkterna utgjordes bIa av anmälnings ärenden som varit fårre än 
beräknat. 

9. Ishall (- 370 tkr) 

Under sommaren 2010 undertecknades ett nytt hyresavtal mellan kommunen och Bålsta 
HC. Det nya avtalet gällde även retroaktivt från 2007 och sänkte hyresbeloppet/säsong 
får klubben. Under 2011 har fortsatta diskussioner genomförts med klubben och den 
skuld som föreningen tidigare hade till kommlmen har nu anpassats till den nya lägre 
nivå. Denna avskrivning på fordran har gj ort att ett prognostiserat underskott redovisas 
får ishallen. 

10. Föreningslokaler (+ 925 tkr) 

Drift och lmderhålls kostnader hålls igen för att minska ett prognostiserat underskott på 
avdelningen. 

11. Skolmåltider, förskola (+ 173 tkr) 

xxxxxxxx 

12. Skolmåltider, skola (+ 342 tkr) 

xxxxxxxx 

13. Skolmåltider, gymnasieskola (+ 209 tkr) 

xxxxxxxx 

14. Arbetsområde och lokaler (+ 676 tkr) 

Drift och underhålls kostnader hålls igen för att minska ett prognostiserat underskott på 
avdelningen. 

M~ __ ~ __ ~' __ ~~ ____ ~~ ____________ __ 
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15. Bostadsverksamhet (+ 547 tkr) 

Drift och underhålls kostnader hålls igen för att minska ett prognostiserat underskott på 
avdelningen. 

16. Ofördelade medel (+ 300 tkr) 

F ör att minimera det prognostiserade underskottet för nämnden kommer inte alla 
ofördelade medel att förbrukas, vilket leder till ett överskott för verksamheten. Det som 
medlen idag bland annat är uppbokade att användas för är: provtagning vid 
Kalmarsandsdeponin, kostnader för vikare på Miljöavdelningen och kostnader för en ny 
miljöstrateg under perioden september - december. 

17. Miljöstrategiska enheten (- 428 tkr) 

Underskottet beror på kostnader kopplade till provtagningen av Kalmarsandsdeponin, 
föranlett av ett föreläggande mot kormmmen att utreda vilken föroreningssituation den 
före detta deponin gett upphov till. Utökning under hösten med en ytterligare 
heltidstjänst har också bidragit till avvikelsen. 

18. Fastighetsdrift (- 1 138 tkr) 

De prognostiserade lmderskottet beror bland annat på obudgeterade kostnader för 
snöröjning på tak. Ett eventuellt lmderskott kommer att belasta kormnunens resultat. 

19. Lokalvård (- l 696 !kr) 

Det prognostiserade underskottet beror i första hand på att det saknas ramar för vad 
övriga verksamheter kan önska/begära. Lokalvård är en fri nyttighet där de flesta idag 
önskar daglig städning eller mer trots att behovet varierar stort från verksamhet till 
verksamhet, från lokal till lokal. Underskottet beror även på att vi saknar ett verktyg för 
att beräkna tidsåtgång för behovet av lokalvård. Verktyget som är planerat att tas i bruk 
under 2012 är en ny modul i Landlord (där fastighetsavdelningen redan idag använder 
sig av ett flertal moduler). 

20. Underhåll (+ 690 tkr) 

Prognos hålls tillbaka för att minska ett prognostiserat underskott på avdelningen. 
Avdelningen har heller inte möjlighet att hantera större underhållsprojekt i och med en 
stor belastning med de flertal större investeringprojekt som pågår. 

Särredovisning av snöröjning inom miljö- och tekniknämnden 

Totaler -8 0651 -4000 -7781 -8450 -4450 
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Kommentarer till särredovisning av snöröjning inom miljö- och tekniknämnden 

Nämnden gör månadsvisa prognoser på verksamhetsnivå, men inte på så detaljerad nivå 
som "aktivitetsnivå" . Denna särredovisning är därför att ses som ett komplement till den 
ordinarie redovisningen på verksamhetsnivå. Prognosen förutsätter en relativt "normal" 
snömängd under nov och dec 20 Il. 

22. Snöröjning, Gatuavdelningen (- 3 750 tkr) 

Gatuavdelningen har lagt en budget på 4,0 mkr för snöröjning och dessa pengar är av 
Kommunfullmäktige öronmärkta för detta ändamål. Prognosen för gatuavdelningen är 
att avdelningen kommer att göra ett underskott på 3,7 mkr avseende snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport och sandupptagning. 

Under hösten kommer en ny upphandlingen av vinterväghållning att genomföras och 
förvaltningens uppfattning är att prisnivån kommer att höjas och detta har beaktats i 
derma prognos. 

23. Snöröjning, Fastighetsavdelningen (- 700 tkr) 

Under normalår behöver fastighetsavdelningen inte skotta kommunens tak och detta är 
även anledningen till att avdelningen inte har budgeterar för detta. Prognos för 
fastighetsavdelningen är ett underskott på 700 tkr avseende snöröjning. 

VA-avdelningen 

Totaler 941 o -293 

VA-avdelningen Kommentarer driftsredovisning 

Prognosen tyder på att budget kommer att hållas. 

Avfallsavdelningen 

Totaler -1 138 o -95 

Avfallsavdelningen Kommentarer driftsredovisning 

Prognosen tyder på att budget kommer att hållas. 

9.2 Investeringsredovisning 

o o 

o 
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Tkr Utfall Budget I Utfall Prognos 
Avvikelse Not 

" ..... • < . '. . .... . 2010 .. 2011 I aug 2011 . helår "'< 

Inventarier avskr 5 år -605 -180 -164 -180 I O I 
Inventarier avskr 3 år -157 -60 -43 -60 O I 
Lundby ridanläggning -118 01 O 

I 
O O 

Energieffektivisering -97 O O O O 

Medborgarkontor, .kommunhu -1137 -928 -572 -928 O 

Miljöåtg. kretsloppsanp -162 01 O O O 

St yr- o regler -259 -1 000 -455 -1 000 O 

Gröna Dalens kök Aters. -899 -417 -417 200 617 23 

Verks. förändr skol/bildn -3026 O O O O 

Verks. förändr Skolnämnd O -600 -331 -600 O 

Verks. förändr Bildningsnämnd O -1 700 -1 315 -1 700 O 

Konv. el o olja -249 -1 727 -507 -1 727 O 

Solskyddsåtg. BCJF mfl -66 O O O O 

Ombyggnation kök -3853 O O " O O 

Brand och inbrottslarm -322 -800 -677 -800 O 

Aldreboende Solängen -875 -39 126 -3383 -22 000 17126 24 

Nytt LSS-boende (Oktavia) O -350 -7 -350 O 

Takåtgärder Skolor O -7250 -2110 -7250 O , 
Reservkraft, Kommunhuset -143 -2457 01 -2000 457 25 

Futurum renovering O -7000 -3862 -7000 . O 

Slottsskolan, byte oljep. -1203 O O O O 

Ospecificerat, MTF -4 O O O O , 
Viby fsk, ventilation -315 O O O O 

Skade.föreb.åtg.fastighet -73 -64 -64 -64 O 

Simhall, ytsk./konstr. -1 638 O O O O 

Tillgänglighet O -200 -43 -200 O 

Bulleråtg., skola -79 O O O O 

Ekillabadet -57 O O O O 

Utbyggn Gransäterskolan O -2500 -524 -2500 O 

Tillgänglighet Kommunhus -169 -137 O -137 O 

Trafrksäkerhetshöj. åtg -269 -631 -271 -631 O 

Skadegörelsef. åtg -32 -368 -155 -368 O 

N Västerskog vägar O -1 136 -800 -1136 O 

Hantering av lokala trali -70 -150 O -150 O 

Div. belysningspunkter -520 -1230 -549 -1 230 O 

Utemiljö, utrustn. skolor -1432 -1 568 -317 -1 568 O 

Centrumutveckling -91 -2159 -451 -2159 O 

Lekplats -54 -2298 -1 939 -2298 O 

Gatu/Park i bostadsomr O -500 -140 -500 O 

Ullevivägen O -50 O -50 O 

Dalvägen, ge-väg -321 1832 O 1 832 O 

Byte kvicksilverarmaturer -1491 -2000 I O -2000 I O 

Bevattning Fridegård gräs -333 O O 01 O 
.... _- ... - . __ ... -
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Tkr " .. ~g~~ .' Budget Utfall Prognos 

I 
Avvikelse 

I····· .,' .'. .'. .2011 aug 2011 helår 

Kommunala bad 
"'~~' O -365 -180 -365 1 O 

Kalmarvägen, ge-väg -63 O O 01 O , 
T rafiksäke rhetsåtg ärd e r, 

O -250 O -250 I O 
Kollektivtrafik 

Skokloster upprustning O -200 O -200 O 

Nya planteringar vid infarter O -200 O -200 O 

Järnvägsparken O -100 O -100 O 

, .. ,+: ..•.••.....• ·i.·.·>·· ••. ·· ..•• ·!} '-20248 1"·;·C7!.879 1(-19281, .•.••. '.',59674 ., .••• 182()S 

Kommentarer investeringsredovisning 

23. Gröna Dalens kök Äters. 

Försäkringsärende med en förväntad återbetalning på 600 tkr. Renoveringen 
Hirdigställdes februari 2011. 

24. Äldreboende Solängen 

Not 

,.~ 

Nybyggnation av äldreboende med 40 lägenheter. Projektet försenades några månader 
vilket innebär en förskjutning av kostnaderna. Resterande budget förs över till 2012. 
Projektet kommer avslutas 2013. 

25. Reservkraft kommunhuset 

Kommunen har tidigare beslutat att genomföra åtgärder i kommlmhuset för att förstärka 
kommunens krisledningsförmåga, med syfte att skapa förutsättningar för en effektiv och 
säker ledning. Detta arbete sker i samarbete med Räddningstjänsten Enköping,Håbo. 
Kommunen har av Myndigheten för sarnhällsskydd och beredskap (MSB) ansökt om 
bidrag på 50 procent av kostnaden för ombyggnationen. Bidraget betalas ut efter 
avslutat projekt. Projektet har under året påböIjats och kommer att slutföras under 2012. 

VA-avdelningen 

-10651 -4575 -5576 5075 26 

-553 -127 -553 O 

Inventarier, data - VA-avd -100 -14 -100 O 

Proeessförbättring W -570 -1430 -320 -1 430 O 

Kapaeitetsökn Bålsta W -38 -4962 O -2000 2962 27 

Proeessförbättring RV -476 -1524 -222 -1 000 524 28 

Omläggning ledningar -892 -4608 -836 -6724 -2116 29 

Exploatering tätort 4921 -492 1625 3000 3492 30 

Exploatering Viby Äng -15 -385 700 1 1 085 1470 31 

Upprustning pumpstation -255 -745 -61 -745 O 
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UtfaU< .'Budget . Utfall Prognos .. 
Tkr aug 

..... , .... ,. 2010 .. 2011 
2011 

. helår . . .. 

Luktreduktion, Bålsta RV -947 547 -771 547 

Kväverening, Bålsta RV -1 7421 -5858 -3328 i -7100 

PLC Byte, Bålsta ARV O -1 500 O -1 500 

Personaldel, Bålsta ARV 1 O -500 O -500 

Ombyggn, Bålsta RV, nytt 
O -800 O -800 tak 

Summa -14029 -33561 -7180 -23396 

VA-avdelningen Kommentarer investeringsredovisning 

26. Övergran, Tallbacka, Kivinge 

Avvikelse 
• • 

O 

-1242 

O 

O 

O 

10165 

Anbudssummorna på upphandlingarna av de tre omvandlingsområdena var lägre en 
projekterat. 

27. Kapacitetsökning Bålsta Vattenverk 

Not 

32 

På gnmd av personalbrist på upphandlingsavdelningen har detta projekt minskats ner. 
Fokus har lagts på kväveprojektet. 

28. Processförbättring reningsverk 

På grund av personalbrist på upphandlingsavdelningen har detta projekt minskats ner. 

29. Omläggning ledningar 

Anbudssummorna på upphandlade projekt har varit högre än beräknat. 

30. Exploatering tätort 

Intäkter från omvandlingsområdena var inte budgeterade. 

31. Exploatering Viby Äng 

Projektet avslutades 2010. 

32. Kväverening, Bålsta Reningsverk 

Proj ektet beräknas vara mer kostsamt än beräknat. 

Avfallsavdelningen 

Kommunägd -53 O O O O 
krettsloppscentr 

Inventarier o data, -13 -50 -3 -25 25 
Avfallsavd 

Summa -66 -50 -3 -25 25 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-10-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 94 MTN 2011/17 

Rapportering av synpunkter i samband med delårsbokslut 2011 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-08 

- Synpunktsrapport för del av 2011, januari - augusti 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

2. Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 1&:;1 .... 
fl ~/) I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-10-05 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 95 MTN 2008/113 

Uppföljning av plan för valfrihet och konkurrens i samband med 
delårsbokslut år 2011 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2008-04-28, § 40 har nämnden 
tagit fram en 3-års plan, 2009-2011 för arbetet med valfrihet och konkurrens 
inom förvaltningen. Dessa planer ska årligen revideras och följas upp i 
samband med delårsbokslut och bokslut. 

Följande verksamheter har enligt nämndens plan för valfrihet och 
konkurrens följts upp för år 20 I ( delar av) och 2011 : 

1. GIS verksamheten 

2. Kartverksamheten 

3. Planverksamheten - flyttat till kommunstyrelsen och utgår därmed 

4. Exploateringsingenjören - flyttat till kommtltlstyrelsen och utgår därmed 

5. Simhallen 

6. Utredare på fastighetsavdelningen 

7. Beredskap på fastighetsavdelningen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-25 
Utredning, daterad 2011-08-25 
Plan för valfrihet och konkurrens, daterad 2008-09-18 

Beslut 

1. GIS verksamheten behålls inom kommunal regi. 

2. Kartverksamheten behålls inom kommunal regi. 

3. Simhallen behålls inom kommunal regi. 

4. Utredare på förvaltningen behålls inom kommunal regi. 

5. Beredskapen på fastighetsavdelningen behålls inom kommunal regi. 

6. Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

Reservation 
Ulf Winberg (M) reserverar sig mot beslutspunkt 3 och anser att en 
konkurrensutsättning kan göras av simhallen. 

Forts. 
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Fortsättning från föregående sida 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och lekniknämnden 

MTN § 96 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-10-05 

MTN 2011/68 

Prioriteringslista miljöstrategiskt arbete 

Sammanfattning 
De yttre kraven på kommunens miljö- och energiarbete höjs i form av 
lagstiftning, nationella mål och viljeriktningar och så även den lokala 
ambitionen. Detta innebär ökad arbetsbelastning i form av ökat antalet 
projekt och arbetsuppgifter för miljöstrategen och den rniljöstrategiska 
enheten. För att tydliggöra vilka satsningar inom miljöområdet som är 
möjliga att genomföra med nuvarande resurser lyfts frågan om en 
prioriteringslista för det miljöstrategiska arbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-20 

- Tjänsteskrivelse, prioriteringslista, daterat 2011-08-15 

Beslut 

. 1. Uppdra till miljöstrategiska enheten att arbeta utifrån den föreslagna 
prioriteringslistan. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-10-05 

Miljö- och lekniknämnden 

MTN §97 MTN 2011/78 

Plan för full delaktighet 2012-2015 - yttrande 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2011 att revidera Handikapplan 2003-
2006 och att ansvaret för genomförandet av "Full delaktighet i Håbo 2012-
2015" ska flyttas till kommunstyrelsen samt att socialnämndens förvaltning 
ska vara ansvarig för framtagandet. Vid samma tillfålle flyttades Håbos 
Handikappråd till kommunstyrelsen. 

En arbetsgrupp med representanter från handikapprörelsen och tjänstemän 
tillsattes för att arbeta med framtagandet av Full delaktighet 2012-2015. 
Arbetet har utgått från bland annat FN:s konventioner om rättigheter för 
människor med funktionsnedsättning, FN:s standardregler och Knivsta plan 
för full delaktighet 2009-2012. Två öppna sarnrådsmöten har genomförts 
2011-05-26 och 2011-08-31. På sarnrådsmötet 2011-08-31 beslöts att Full 
delaktighet i Håbo 2012-2015 ska skickas till nämnderna för möjlighet till 
y1tranden. 

Yttrandena ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2011-10-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-23 

- Plan för full delaktighet 2012-2015 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden har ingen erinran. 

2. Överlämna y1trandet till kommunstyrelsen 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-10-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 98 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

MTN 2010/111 

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

Ordförande föreslår ytterligare tillägg till uppdragslistan enligt bilagd 
"uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen". Uppdragen har fått nummer 
21 och 22. Uppdragen återrapporteras till nämnden med 
konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. Därefter läggs dem till listan 
med uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-23 
Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen, punkt 21 och 22, daterad 
2011-09-23 
Uppdragslista, daterad 2011-09-23 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att återrapportera punkt 21 och 22 till nämnden 
med konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. 

2. Redovisningen av uppdragslista, daterad 2011-09-23 godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
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