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.HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 12 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2012/122 

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 delegerings besluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Bostadsanpassning, 2013-.01-11--0131 
Beviljade l O st 
Delvis bifall l st 

Grävningstillstånd 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 3 st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning-bostadsanpassning 2013-02-01 

- Sammanställning av delegeringsbeslut, 2013-02-04 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

S(llft l 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 13 MTN 2013/16 

Information om upphandlingsprocessen 

Sammanfattning 
UpphandlingschefKatariina Virkkunen informerar om upphandling enligt 
LOU, lagen om offentlig upphandling. 

EU:s direktiv ligger som grund för offentlig upphandling av varor och 
tjänster. Nya ändringar i direktiven är på gång. Detta kan leda till ett behov 
av utbildning för politiker och tjänstemän inom kommunen. 

Reglerna i LOU gäller för hela kommunen, inte avdelningsvis. Vid köp av 
till exempel fordon måste hänsyn tas till kostnaden för hela kommunen inte 
för avdelningen när man avgör vilken typ av upphandling som ska göras. 
Kommunala bolag ligger inte under kommunen i det hänseendet. 

Neutralitet råder vid offentlig upphandling. Förfrågningsunderlag får inte 
innehålla för specifika krav som gör att endast ett fåtal kan lämna anbud. 
Sekretess råder under stor del av upphandlingsprocessen för alla, tjänstemän 
som politiker. 

För upphandling inom V A-området används speciallagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-02-04 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

sv:-lttl 
Nr 2013.494 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 14 MTN 2012/115 

Information om tillsyn av enskilda avlopp år 2011 - 2012 

Sammanfattning 
Johanna Rynman, miljö- och hälsoskyddsinspektör, redogör för den tillsyn 
av enskilda avlopp som skett under åren 2011 och 2012. 

Miljöavdelningen har under 2011 och 2012 påbörjat ett arbete med att 
inspektera alla enskilda avloppsanläggningar på fastigheter som ligger 
utanför kommunalt verksamhetsområde. I Håbo kommun finns cirka l 800 
fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde. Drygt l 000 av dessa 
bedöms efter genomgång i arkiv ha en avloppsanläggning som inte 
uppfyller Miljöbalkens krav på rening. Det kan vara anläggningar med 
gamla tillstånd, anläggningar utan tillstånd och bostäder med i bästa fall en 
slamavskilj are. 

Anläggningarna har bedömts enligt följande fyra klasser: 

Bedömning Åtgärdstid Uppf61jning 

Ok Anläggning där tillstånd finns och där 
ingen olägenhet kunnat konstaterats. 
Exemplevis, alla delar till 
anläggningen är intakta 
(fördelningsbrunn, luftare, 
inspektionsbrnnn och dylikt). 
Där du kan få fram en yta. 

Åtgärd Konstaterat direktutsläpp från 3mån Enklare-
behövs slamavskiljare till 6mån samtal. 

å/bäck/dike/vattendrag etcetera. l år 
Annars 

Slamavskiljare där man inte kunnat föreläggande/ 
konstatera att det finns ytterligare förbud om 
anordningar som tyder på ett inget händer. 
efterföljande reningssteg 
(fördelningsbrnnn, luftare, 
inspektionsbrnnn etcetera). 

Mindre åtgärder till exempel montera 
t-rör, slamsugning slamavskilj are, 
slamsugning fördelningsbrnnn, 
tryckspolning spridningsledning, 
trasiga lock, rensa buskage, lock till 
spridningsledning. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

S/L l f l 
Nr2013.495 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 14 MTN 2012/115 

Åtgärd vid Fritidshus med låg belastning, BDT Läggs på 
forändrad (bad/dusch/tvätt). bevakning 
belastning vart 3:e år. 

Äldre personer med fler 

Ej Anläggningar < l O år där tillstånd 
inventerad. finns och slutinspektion utförts. Om 

anläggningen inte är slutinspekterad, 
görs en inspektion utan att avgift tas 
ut. 

Obebyggda fastigheter och byggnader 
som saknar vatten- och avlopp besöks 
inte. 

Niklas Dahlin som nu praktiserar på miljöavdelningens alla verksamheter i 
l O veckor ko1nmer efter det i sitt examensarbete att jobba med enskilda 
avlopp i l O veckor. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknäumden godkänner redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Miljöavdelningen 

l EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.495 
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I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 15 

Ny avfallstaxa 2013 

Sammanfattning 

MTN 2011/85 

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa. Enligt 
miljöbalken ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan 
föreslås börja gälla från och med l maj 2013. 

Under 2012 genomfördes tre upphandlingar gällande avfallshanteringen i 
kommunen. De nya avtalen började gälla 2012-10-15 och medförde att de 
fasta kostnaderna och kostnaderna för insamling av avfall har ökat. En stor 
förändring är att obligatorisk utsortering av matavfall kommer att påbörjas 
under 2013. 

Taxan är uppdelad i två delar, en grundavgift och en abonnemangsavgift. 
Grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna och abonnemangsavgiften de 
rörliga kostnaderna. Grundavgifterna ökar, men abonnemangsavgifterna 
ligger kvar på ungefår den nuvarande nivån, detta beror på att den 
nuvarande taxan är konstruerad med lägre grundavgifter och 
abonnemangsavgifterna bekostar en del av de fasta kostnaderna. Den nya 
taxan är till viss del miljöstyrande för att stimulera bättre sortering av 
hushållsavfallet. 

Exempel på skillnader i den nya taxan: 

Dagens taxa Ny taxa 

Ingen insamling av matavfall Obligatorisk matavfallsinsamling 

Hämtning l ggr/v Hämtning var 14:e dag blir standard 
standard (förutom hos verksamheter och 

sommartid) 

Ingen reducering vid Reducering med 300 kr/år vid 
hemkompost hemkompostering 

Nuvarande taxa är konstruerad med Grundavgiften ökar mycket 
lägre grundavgift då abonnemangs- samtidigt som abonnemangsavgiften 
avgiften är högre och även bekostar i stort sett blir den samma. Nya 
en del fasta kostnader taxan blir mer rättvis och skälig. 

Miljöstyrande taxa, för att stimulera till sortering av tidningar och 
förpackningar är avgiften högre för villor och fritidshus med kärl större än 
190 liter. Av arbetsmiljöskäl höjs avgifterna för gångavstånd något. 
Bifogad bilaga ger en utförligare beskrivning av förändringarna i nya 
avfallstaxan. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 15 MTN 2011/85 

Forts ... 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny avfallstaxa 2013 
PM, avfallstaxa Håbo kommun, daterad 20 13-01-21 
Nuvarande avfallstaxa, gällande frånl6 juni 2008 
Tjänsteskrivelse, 2013-0 1-31 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna förslag till ny 
avfallstaxa och överlämnar taxan till konununfullmäktige för antagande. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att 
den nya avfallstaxan träder i kraft den l maj 2013. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 
Kommunfullmäktige för antagande 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2013.496 
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MTN 2011/85 nr 2013.334 
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AVFALLSTAXA 3 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

1 Allmänt 

1.1 Principer 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap.§§ 4-6 Miljöbalken får ta ut för 
täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

1.2 Ansvar 

Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och b01iskaffande av hushållsavfall i enlighet med 
Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utförs av 
kommunens upphandlade entreprenörer. 

Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom fastigheten. 
Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mer 
återfinns i kommunens avfallsföreskrifter. 

1.3 Avgiftsskyldighet 

Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna abonnemang. Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses 
som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande falljämställas med 
fastighetsinnehavare. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid abonnemang 
föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 

Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som betalas till av 
kommunen anlitad entreprenör. 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utf<irdad faktura inom 
föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 

Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften sker vid nästa 
ordinarie faktureringstillfålle. 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av slam och urin från 
enskilda avlopp samt fett från fettavskilj are, som ska meddelas till kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 

Avgifterna för hämtning av restavfall och matavfall, de vanliga hushållssoporna, är uppdelade i grundavgift 
och abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av hushållsavfall. 

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel. återvinningscentraler, hantering av farligt 
avfall, kund\jänst, fakturering, information och planering. För verksamheter ingår inte kostnader för 
återvinningscentral och farligt avfall. 

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfall. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 

MTN 2011/85 nr 2013.334 

1. 7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1. 7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse 
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av bushållsavfall betalar endast grundavgift för 
den period uppehållet avser. 

Vid befrielse från skyldigbeten att överlämna hushållsavfall till kommunen debiteras ingen avfallsavgift. 

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadsbus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en grundavgift per hushåll samt 
delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang. Vid matavfallshämtning delas båda behållarna. 

1.7.3 Eget omhändertagande av matavfall 
En- och tvåbostadsbus eller fritidsboende som har anmält eget omhändertagande av matavfall till kommunen 
kan ansöka om reducerad grundavgift med 300 kr/år inklusive moms för en- och tvåbostadsbus och !50 kr/år 
inklusive moms för fritidsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfalL 

1.8 Indexreglering 

Miljö- och tekniknämnden kan besluta om förändring av avgifterna i avfallstaxan baserat på indexreglering, 
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avseende hämtning av slam och fett förändras baserat på index 
T92SÅE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och matavfall förändras baserat på index R77:4 eller det 
index som ersätter R77:4. För övriga avgifter förändras avgifterna baserat på KPI (konsumentprisindex). 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan tillämpning i det 
enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet 
tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Miljö- och tekniknämnden. 

ft SIL 



HÅBO 
KOMMUN 

2 Avgifter 

2.1 Grun!Javgifter 

En- och tvåbostadshns, kronor per hushåll och år 

Fritids boende, kronor per hushåll och år 

Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och år 

Verksamheter, kronor per år 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2012-02-01 

Grundavgift 
exklusive moms 

l 396 

813 

795 

694 

5 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

Grundavgift 
inklusive moms 

l 746 

l 016 

994 

867 

Grundavgiften kan reduceras efter anmälan om eget omhändertagande av matavfall enligt l. 7.3. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.2 Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 En- och tvåbostadshus 

Behållare !6r Antal hämtningar Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
restavfall per år 1 kronor per år exklusive kronor per år inklusive 

moms moms 

Kärl 140 liter 13' 346 432 

Kärl 140 liter 26 692 865 

Kärl 140 liter 39 3 l 037 l 297 

Kärl 140 liter 52 3 l 383 l 729 

Kärl 190 liter 13' 469 587 

Kärl 190 liter 26 939 l 173 

Kärl 190 liter 39 3 l 408 l 760 

Kärl 190 liter 52 3 l 877 2 347 

Kärl 240 liter 13' 652 815 

Kärl240 liter 26 l 304 l 630 

Kärl 240 liter 39 3 l 956 2 445 

Kärl 240 liter 52 3 2 608 3 260 

Kärl370 liter 13' l 005 l 257 

Kärl 3 70 liter 26 2 011 2 513 

Kärl 370 liter 39 3 3 016 3 770 

Kärl 3 70 liter 52 3 4 021 5 026 

1 I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl 31 gånger per år, varje vecka 
under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året. 

2 För hämtning av restavfall 13 gånger per år i områden där matavfallssortering inte har införts krävs anmälan 
till kommunen om kompostering av matavfalL 

3 Hämtning av restavfall 39 eller 52 gånger per år är endast möjligt i områden där matavfallssortering inte har 
införts. Abonnemang kan inte nytecknas. 
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Vår beteckning 
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2.2.2 Fritidsboende 

Hämtning sker från mitten av april tillmitten av oktober. 

Behållare ror Antal hämtningar Abonnemangsavgift, 
restavfall restavfall per år 1 kronor per år exklusive 

Kärl 140 liter 

Kärl 140 liter 

Kärl 140 liter 

Kärl 190 liter 

Kärl 190 Ii ter 

Kärl 190 liter 

Kärl 240 liter 

Kärl 240 liter 

Kärl 240 liter 

6' 

13 

26 3 

6 2 

13 

26 3 

6 2 

13 

26 3 

1norns 

160 

346 

692 

217 

469 

939 

301 

652 

l 304 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

200 

432 

865 

271 

587 

l 173 

376 

815 

l 630 

1 I abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl 18 gånger per år, varje vecka 
under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året. 

2 För hämtning av restavfal16 gånger per år i områden där matavfallssortering inte har införts krävs anmälan 
till kommunen om kompostering av matavfalL 

3 Hämtning av restavfall26 gånger per år är endast möjligt i områden där matavfallssortering inte har införts. 
Abonnemang kan inte nytecknas. 



AVFALLSTAXA 8 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.2.3 Flerbostadshus 

Behållare för Antal hämtningar Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
restavfall restavfall per år 1 kronor per år exklusive kronor per år inklusive 

moms moms 

Kärl 190 liter 26 939 l 173 

Kärl 190 liter 52 l 877 2 347 

Kärl 190 liter !04 3 867 4 834 

Kärl 240 liter 26 l. !86 l 482 

Kärl240 liter 52 2 371 2 964 

Kärl 240 liter 104 4 885 6 106 

Kärl370 liter 26 l 828 2 285 

Kärl3 70 liter 52 3 656 4 570 

Kärl370 liter 104 7 531 9 413 

Kärl 660 liter 26 3 260 4 076 

Kärl 660 liter 52 6 521 8 151 

Kärl 660 liter !04 !3 433 !6 791 

1 I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl med samma hämtningsfrekvens 
som for restavfalL Vid hämtning av restavfal\26 gånger per år hämtas dock matavfall varje vecka. Antalet 
matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 



AVFALLSTAXA 9 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

Krantömmande behållare 

Behandlingsavgift och eventuell avgift for matavfallskärl tillkommer för alla abonnemang. 

Behållarstorlek Antal hämtningar 
for restavfall res lavfall pe•· år 1 

3m3 

3m3 

3 rn 3 

3m3 

5m3 

5m3 

5m3 

5 m3 

Behandlingsavgift för avfall i 
krantöriunande behållare 

Tillägg för matavfallskärl, 140 liter, 
om matavfall inte sorteras i 
krantömmande behållare. 

13' 

26 

52 

104 

13' 

26 

52 

104 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

3900 

7800 

15600 

31200 

4225 

8450 

16900 

33800 

Avgift, l<ronor per ton 
exklusive moms 

786 

Abonnemangsavgift, 
kronor per kärl och år 
exldusive moms 

1200 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

4875 

9750 

19500 

39000 

5281 

10563 

21125 

42250 

Avgift, kronor per ton 
inklusive moms 

982 

Abonnemangsavgift, 
kronor per kärl och år 
inklusive moms 

1500 

1 I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i krantömmande behållare med samma 
hämtningsfrekvens som för restavfalL Vid hämtning 13 gånger per år hämtas dock matavfall 26 gånger per år 
från krantömmande behållare. Om det saknas krantömmande behållare for matavfall sker hämtning av 
matavfall i 140 liters kärl varje vecka mot extra avgift, antalet matavfallskärl justeras efter behov. 

2 Abonnemanget endast möjligt i områden där matavfallssortering har införts. 

ft S'IL 



HÅBO 
KOMMUN 

2.2.4 Verksamheter 

Behållare for Antal hämtningar 
restavfall restavfall per år 1 

Kärl 140 liter 13 

Kärl 140 liter 26 

Kärl 140 liter 52 

Kärll40 liter 104 

Kärll90 liter 13' 

Kärl 190 liter 26 

Kärl 190 liter 52 

Kärl 190 liter 104 

Kärl 240 liter 132 

Kärl 240 liter 26 

Kärl 240 liter 52 

Kärl240 liter 104 

Kärl 3 70 liter 13' 

Kärl370 liter 26 

Kärl370 liter 52 

Kärl370 liter 104 

Kärl370 liter !56 

Kärl 660 liter 13' 

Kärl 660 liter 26 

Kärl 660 liter 52 

Kärl 660 liter 104 

Kärl 660 liter 156 

AVFALLSTAXA 10 
Datum 
2012-02-01 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklnsive 
moms 

346 

692 

l 383 

2 849 

469 

939 

l 877 

3 867 

593 

l 186 

2 371 

4 885 

914 

l 828 

3 656 

7 531 

Il 296 

l 630 

3 260 

6 52! 

13 433 

20 149 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

432 

865 

l 729 

3 562 

587 

l 173 

2 347 

4 834 

741 

l 482 

2 964 

6 106 

l 142 

2 285 

4 570 

9 413 

14 120 

2 038 

4 076 

8 151 

16 791 

25 187 

1 I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl. Vid abonnemang med hämtning 
av restavfall 13 eller 26 gånger per år sker hämtning av matavfall 3 l gånger per år, varje vecka under vecka 
26-36, varannan vecka övrig del av året. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 

2 Abonnemanget endast möjligt i områden där matavfallssortering har inf6rts. 

För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas for del av året, då verksamheten 
bedrivs, enligt överenskommelse med kommunen. 



AVFALLSTAXA 11 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr2013.334 

2.2.5 Container 

Behållare för 
restavfall 

Antal hämtningar 
restavfall per år 1 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

Container 6 m3 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Container 8 m3 

26 

52 

26 

52 

29 640 

59 280 

39 520 

79 040 

37 050 

74 100 

49 400 

98 800 

1 l abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl, hämtning varje vecka. Antalet 
matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 

2.2.6 Extrahämtningar 
Beställs hos kommunen. 

Hämtning-betald-säck (BB
säck), restavfall 

Extra säck restavfall i 
samband med ordinarie tur 

Extra hämtning av kärl, 
restavfall och matavfall, 
utom ordinarie tur 

Extrahämtning 
krantömmande behållare 

Extrahämtning container 

2.2.7 Gångavstånd 

3,1-10,0 m 

10,1-20,0 m 

20,1-30,0 m 

över 30 meter, per l O meter 

Avgift, kronor per tillfälle 
exklusive moms 

38 

35 

374 

600 

2 000 

Avgift, kronor per 
hämtning exklusive 
moms 

Avgift, kronor per tillfålle 
inklusive moms 

8 

12 

20 

8 

48 

44 

468 

750 

2 500 

Avgift, kronor per 
hämtning inkluvsive 
moms 

10 

15 

25 

10 



AVFALLSTAXA 12 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vär beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.2.8 Sorteringsavgift i områden där matavfallssortering har införts 
Då matavfallskärl innehåller felsmierat avfall debiteras en avgift om 50 kronor inklusive moms per behållare 
och hämtningstil!fiille. 

Då matavfallskärl saknas i flerbostadshus debiteras en avgift om 50 kronor inklusive moms per 
lägenhet/hushåll/verksamhet och månad. Avgiften debiteras inte vid beviljat undantag fi·ån krav på utsortering 
av matavfall enligt kommunens avfallsf6reskrifter. 

2.3 Grovavfall 

2.3.1 Hämtning i flerbostadshus 

Hyra av behållare tillkommer vid schemalagd hämtning i container. 

Abonnemang med schemalagd hämtning 

Behållarstorlek Antal hämtningar 
per år 

Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive kronor per år inklusive 

Kärl 3 7 O liter 

Kärl370 liter 

Kärl 660 liter 

Kärl 660 liter 

Container6m3 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Container 8 m3 

Extrahämtningar 

Behållarstorlek 

Kärl370 liter 

Kärl 660 liter 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Hyra av behållare 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

moms 

Avgift, kronor per tillfålle 
exklusive moms 

100 

180 

1300 

1600 

Vid beställd hämtning debiteras hyra om minst l månad. 

Behållarstorlek 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Avgift, kronor per månad 
exklusive moms 

230 

255 

moms 

2 555 3 194 

4 895 6 119 

4 500 5 625 

8 660 10 825 

26000 32500 

52000 65000 

33800 42250 

67600 84500 

Avgift, kronor per tillfålle 
inklusive moms 

125 

225 

1625 

2000 

Avgift, kronor per månad 
inklusive moms 

288 

319 



AVFALLSTAXA 13 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.3.2 Beställd hämtning, lösmängd 

Beställd hämtning, lösmängd 

2.4 Elavfall 

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 

260 

2.4.1 Hämtning i flerbostadshus 

Avgift, krjonor per m3 

inklusive moms 

325 

Från flerbostadshus hämtaselavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats som ordnas av 
fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar. Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 

Beställd hämtning eller 
extrahämtning av elavfal!, exkl. 
vitvaror 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl
och frysmöbler, spisar, 
tvättmaskiner etc.) 

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 
l 300 

Avgift, kronor per styck 
exklusive moms 

190 

Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

l 625 

Avgift, kronor per styck 
inklusive moms 

238 

2.4.2 Hämtning från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 
Elavfall hämtas utan extra avgift från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 2 gånger per år. Hämtning kan 
också beställas övrig del av året mot avgift enligt nedan. 

Beställd hämtning av elavfall, exkl. 
vitvaror 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl
och frysmöbler, spisar, 
tvättmaskiner etc.) 

2.5 Trädgårdsavfall 

Avgift, kronor per m3 

exldusive moms 
250 

Avgift, kronor per styck 
exklusive moms 

!90 

Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

313 

Avgift, kronor per styck 
inklusive moms 

238 

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan beställa hämtning av trädgårdsavfalL Trädgårdsavfallet ska vara 
buntat eller i papperssäck. 

Beställd hämtning av 
trädgårdsavfall, buntat eller i 
papperssäck 

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 

200 

Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

250 



AVFALLSTAXA 14 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.6 Latrin 

Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före hämtningsveckan. 
Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av april till mitten av oktober. 

Avgift, kronor per kärl 
exklusive moms 

Avgift, kronor per kärl 
inklusive moms 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt 
kärl 

230 288 

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 

Nytt latrinkärl 

Tillägg för hämtning i 
toalettutrymme 1 

1 Endast efter särskild prövning. 

2.7 Slam och urin från enskilda avlopp 

475 

230 

200 

594 

288 

250 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. Behandlingsavgift tiiikommer för alla tömningar. 

Schemalagd tömning 
Behållarstorlek 

< 1,5 m3 

1,6- 3,0 m3 

3,1-6,0 m3 

> 6,1 m3 

Extratömning vardag 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

550 

600 

900 

l 000 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

< 1,5 m3 l 002 

1,6- 3,0 m3 l 052 

3,1-6,0 m3 l 352 

> 6,1 m3 l 452 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

688 

750 

l 125 

l 250 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

l 253 

l 315 

l 690 

l 815 



AVFALLSTAXA 15 

HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

Jourtömning vardag 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

< 1,5 m3 l 452 

1,6-3,0 m3 l 502 

3,1- 6,0 m3 l 802 

> 6,1 m3 l 902 

Jourtömning helg 

Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

< 1,5 m3 2 650 

1,6- 3,0 m3 2 700 

3,1-6,0 m3 3 000 

> 6,1 m3 3 100 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Behandlingsavgift, per m3 

Reduktion av tömningspriset 
vid tömning av mer än l 
brunn/tank vid samma 
tömningstillfalle, kr per 
tömningsti!Wille 

Bomköming, kr per tillfalle 

Tillägg för slangdragning > 
20 meter, per 20 meter 

Slamsugningsfordon, per 
timme 

Hjälparbetare, per timme 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

97 

JOO 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
iuklusive moms 

l 815 

l 878 

2 253 

2 378 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

3 313 

3 375 

3 750 

3 875 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

121 

125 

750 

150 

l 125 

481 



AVFALLSTAXA 16 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.8 Fett från fettavskiljare 

Tömningar bestälJs hos kommunens entreprenör. 

Schemalagd tömning 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

:S 2,0 m3 

> 2,0 m3 

Extratömning vardag 

l JOO 

l 800 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

:S 2,0 m3 

> 2,0 m3 

l 400 

2 100 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Bomköming, kr per tillfalle 

Tillägg för slangdragning > 
20 meter, per20meter 

Slamsugningsfordon, per 
timme 

Hjälparbetare, per timme 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
inldusive moms 

l 375 

2 250 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

l 750 

2 625 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

750 

150 

l 125 

481 

2.9 Passerkort återvinningscentralen Västerskog 

Förlorat eller extra passerkort 
till Å VC Västerskog 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

120 

Avgift, kronor inldusive 
moms 

150 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 16 MTN 2011/84 

Medborgarförslag, bygglovpolicy på minst passivhus-standard 
vid nyproduktion av bostäder och lokaler 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen den 7 juli 20 Il. 
F örslagsställaren föreslår att Hå bo kommun ska ta fram en byggpolicy som 
omfattar definierade minimikrav för nybyggnation av bostäder och lokaler 
som motsvarar energianvändningen hos passivhus och med sikte på 
nollenergihus och plushus. Detta har bland annat gjorts i Stockholm. 

I beslut den 26 september 2011, KF§ 99, överlämnade kommunfullmäktige 
förslaget till miljö- och tekuikuämnden för beredning. 

Förvaltningen föreslår att kommunen avvaktar Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL:s arbete med förslag till riktlinjer för kommtmer för 
energihushållande åtgärder i planering och byggande, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Bilaga, daterad 2013-01-30 

Beslut 

l. Miljö- och tekuiknämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekuiknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget 

3. Miljö- och tekuiknämnden tOreslår att kommunfullmäktige ger nämnden 
i uppdrag att noga följa upp energismart byggande och planerande och 
arbeta enligt Sveriges kommuners och landsting' s kommande riktlinjer. 

Beslutsexpediering 
Byggavdelningen för kännedom 
Kommunfullmäktige för beslut 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2013.497 



UTREDNING 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-30 
Vår beteckning 

MTN2011/84 nr 2013.315 

Miljö- och teknikföNailningen 
Byggavdelningen 
Klas Klasson, Byggchef l kommunarkitekt 
0171-527 40 
klas.klasson@habo.se 

Medborgarförslag om byggpolicy på minst passivhusstandard 
vid nyproduktion av bostäder och lokaler 

Bilaga till tjänsteskrivelse 
SKL har sedan länge bevakat utvecklingen av energismart byggande av 
framför allt kommunala fastigheter. Underhand har förbundet publicerat fle
ra skrifter i ämnet som exempelvis "Bygg energieffektiva lokaler", "Passiv
huspolicy för förskolor" och "Nå energi- och klimatmålen 2050- svårt men 
inte omöjligt". 

SKL kommer under våren att presentera förslag på gemensantrna kommuna
la energikrav med anledning av att SOU 2012:86. Byggkravsutredningen 
som haft i uppdrag att underlätta bostadsbyggandet genom ett nytt lagför
slag, vill förbjuda kommunernas möjligheter att ställa energi- och kvalitets
krav i samband med försäljning av kommunal mark. Det finns starka in
vändningar mot en sådan inskränkning. Många kommuner tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ifrågasätter de siffror utredningen 
presenterar om att energikraven skulle fördyra byggandet Utredningen ba
seras på en grov bedömning som inte särskiljer energikrav från andra krav. 
Idag byggs energieffektiva bostäder med marginell eller ingen merkostnad. 
Om man räknar in driftkostnaderna blir de tvärtom billigare. Och det har ut
redningen inte ens tagit hänsyn till. 

Det råder ingen tvekan om att samhället måste bli mer klimatsmart. Då kan 
vi inte med gott samvete bygga bostäder med sämre prestanda än vad som är 
möjligt och ekonomiskt motiverat Som det ser ut nu talar Energimyndighe
ten och Boverket förbi varandra och ger kommunerna vägledning med olika 
innebörd. Det finns en uttalad vilja bland kommunerna att ställa mer sam
ordnade krav för att underlätta bostadsbyggandet, och arbete med det pågår. 
Håbo kommun kommer att noga följa upp utvecklingen av energismart byg
gande och förvaltande i Sverige genom att delta i Energimyndighetens pro
jekt "Uthållig kommun" och andra regionala energi-samordnarforum för 
Uppsala och Stockholms län. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 17 MTN 2012/64 

Bostadsanpassningsbidrag, ändring av tidigare beslut, dnr 
2012/027 (BAB för windows) 

Sammanfattning 
Enligt antagen delegationsordning för miljö- och tekniknänmden, daterad 
2012-06-02, 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. 

Bostadsanpassningsbidrag på 161 800 kr har beviljats av miljö- och 
tekniknämnden, MTN § 93,2012-10-21 gällande dnr 2012/027. Den 
sammanlagda kostnaden för ärendet har överstigit bidragsbeloppet på grund 
av foljande åtgärder: 

Innan beslutet togs utfördes en återkommande service samt felsökning, 
byte av dåliga drivbatterier och funktionskontroll av befintlig 
stoltrapphiss till övervåningen 2012-02-15. Bidrag lämnas för 
reparationer av utrustning som har anskaffats med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag och som är tekniskt komplicerade. Ansökan 
inkom den 25 april 2012. Kostnaden på 3 652 kr skulle ha tagits med i 
beslutet. 
För installation av spol- och torkfunktion till toaletten var inte kostnaden 
för elarbeten på 2 206 la med i offerten från rörmokar-entreprenören, 
vilket är en fördyring av ärendet. 

Den sammanlagda kostnaden beräknas bli 167 602 kr, varav extrakostnaden 
är 5 802 kr inklusive moms. Förvaltningen anser att ovanstående 
extrakostnader är nödvändiga. 

Rutinerna för handläggning av bostadsanpassningsbidrag ska ses över så att 
den här typen av ändring inte behöver tas upp till nämnden. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag 
för extrakostnader om 5 802 kr inklusive moms. 

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

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

SILI p l 

Nr 2013.<198 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 18 MTN 2012/118 

Medborgarförslag, utegym vid motionspåret i Viby 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om ordnande av ett utegym i anslutning till 
motionsspåret i Viby, Bålsta tätort har remitterats till miljö- och teknik
nämnden. 

Förslagsställaren lyfter fram att kommunen har ett fint motionsspår uppe i 
Viby och att utnyttjandet av detta har ökat under de år han bott i kommunen. 
Det följer en trend i samhället med ökande deltagarantal i motionslopp med 
mer. Antalet gym och motionshus ökar men även antalet människor som 
finner sin motionsform ute i naturen. För att möta detta behov och för att 
främja folkhälsan till gagn för hela samhället föreslås att kommunen ordnar 
ett utomhusgym i anslutning till motionsspåret i Viby. Det ger möjlighet för 
fler personer att på ett enkelt sätt utöva styrketräning utan att behöva gå på 
gym. 

Under de senaste 5-7 åren har trenden med utomhusgym vuxit. Idag finns 
många moderna varianter både med multifunktioner och för speciella 
övningar. De är utvecklade för att tåla väder och vind och även motstå 
försök till vandalisering. Miljö och teknikförvaltningen anser att förslaget 
ligger helt rätt i tiden och ser positivt på det. 

Miljö- och tekniknämnden kommer att i arbetet med 2014 års budget föreslå 
att 200 tlcr avsätts för att anlägga ett utegym vid Vibyspåret. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-11-12, § 118 

- Tjänsteskrivelse, 2013-01-29 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 
medborgarförlaget besvarat. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige för beslut 
Gatuavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 19 MTN 2011/83 

Årsredovisning, miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen har upprättat årsredovisning för år 2012 
enligt anvisningar från kommunstyrelsen. 

Årets resultat uppgår till 96,6 mkr för miljö- och tekniknämnden exklusive 
V A- och avfallsav delningarna, vilket är ett överskridande av budgeten med 
9,5 mkr. Av dessa 9,5 mkr avsåg 2,7 mkr snöröjning, 6,5 mkr avsåg ökade 
mediakostnader där en faktura från Kraft och Kultur avseende retroaktiv el 
från2004-2012 var en del på 3,4 mkr. Totalt svarar snöröjningen för 6,7 
mkr av årets resultat 

Verksamheterna fick följande resultat 
Miljö- och tekniknämnd- 614 tkr (underskott 83 tkr) 
MTF-Ledning -l 351 (överskott 351 tkr) 
Administrativa avdelningen -3 746 tkr (överskott 174 tkr) 
Byggavdelningen- 684 tkr (överskott 141 tkr) 
Miljöavdelningen -l 953 tkr (överskott 155 tkr) 
Gatuavdelningen -36 970 tkr (underskott 5 50 l tkr) 
Kostavdelningen -29 029 tkr (överskott 218 tkr) 
Fastighetsavdelningen -96 625 tkr (underskott 4 994 tkr) 

Den totala budgeten för 2012 var 87,1 mkr, inklusive de särskilt tilldelade 
medel som nämnden fick till underhåll av gator och fastigheter på 3,5 mkr 
samt en riktad satsning på miljöstrategiska enheten med 450 tkr som 
användes till en anställning. 

V A-avdelningens verksamhet är helt laxefinansierad och redovisas därför 
separat. Avdelningens kostnader översteg under året intäkterna och 
underskottet blev 3,3 mkr. Underskottet redovisas i fond, fondens uppgick 
till 925 tkr, vilket leder till ett underskott i fonden på totalt 2,4 mkr. 

Avfallsavdelningen är en tax e finansierad verksamhet som får sina intäkter 
via avfallstaxan. Avdelningen gör ett underskott på 442 tkr vilket främst 
beror på att nya entreprenadavtal har upphandlats som gäller från 15 oktober 
2012. 

Miljö- och tekniknämnden exklusive VA- och avfallsavdelningen har 
genomfört investeringar som uppgått till 77,8 mkr under året och begär 
överföring av 20,4 mkr till2013 för att slutföra pågående projekt 

V A -avdelningen har genomfOrt investeringar som nppgått till 92, l mkr. 

Forts ... 
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KOMMUN 2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 19 MTN 2011183 

Forts ... 

V A -avdelningen fick mindre investeringsmedel än vad som äskats för 20 12 
och den tilldelade budgeten överskreds, både på grund av oförutsedda 
kostnader samt pågående projekt som redan var upphandlade och påbörjade. 
Projekt såsom: 

• Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Övergran, Kivinge 
samt Tallbacka är ett pågående projekt sedan 2007 där ersättningar 
och ledningsrätter inte funnits med i budgeten. Projektet väntas vara 
slutfört 2013. 

• Av arbetsmiljöskäl har den gamla personaldelen på reningsverket 
rivits. Vid rivningen av den gamla personaldelen visade sig huset 
innehålla asbest, vilket ledde till oförutsedda saneringskostnader. 
Bygget är ett pågående projekt som beräk11as avslutas 2013. 

• Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i tätorten sker hela 
tiden, och fler nybyggnationer med längre ledningsdragningar har 
medfört högre kostnader än budgeterat. 

• Ökade miljö- och arbetsmiljökrav samt haverier krävde större 
investeringar än planerat inom projektet med pumpstationer. 

• K väverening är ett pågående projekt där budgeten överskridits, 
projektet beräknas vara klart under 2013. 

Allt detta har gjort att V A-avdelningens gjort ett underskott avseende 
investeringarna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2012 -Miljö- och tekniknämnden 
Årsredovisning 2012 -VA-avdelningen 
Årsredovisning 2012 - Avfallsavdelningen 
Tjänsteskrivelse 2013-02-04 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner förslag till årsredovisningen för år 
20 12 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att överföra 
investeringsbudget uppgående till20,4 mkr för miljö- och 
tekniknämnden exklusive V A- och avfallsavdelningen för att slutföra 
pågående projekt. 
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Miljö- och tekniknämnden 



1 Sammanfattning 

Miljö- och tekniknämnden redovisade ett underskott på 9,5 mkr. Några av orsakerna till 
underskottet är branden som ödelade Junibackens förskola i Skokloster, de extra 
kostnader för snöröjning med mera som snöovädren i december förde med sig samt 
inbrott och stöld av datorer i kommunhuset 

Branden och de två inbrotten i kommunhuset, då många datorer stals, hör förstås till 
några av årets större händelser. Vildsvinsproblemen fortsatte också, men situationen 
förbättrades genom flera åtgärder som jakt och skogsgallring. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Miljö- och teknikförvaltningen arbetar med många saker som de flesta av medborgarna 
använder dagligen. Förvaltningen ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och 
sophämtning till belysning på allmänna platser. Till förvaltningens ansvarsområden hör 
också skötsel av naturreservat, stränder och parker, samt kommunala gator, gång- och 
cykelvägar och busshållplatser. 

Service för kommunens lokaler och verksamheter 

Miljö- och teknikförvaltningen bygger, underhåller, städar samt lagar maten till 
skolorna, förskolorna och äldreomsorgen. I uppdraget ingår även att kontrollera att 
restaurangerna arbetar på rätt sätt, ha tillsyn över företag och industrier vad gäller 
utsläpp och föroreningar samt hantera bygglov. 

Inom miljö- och teknikförvaltningen arbetar personal med skilda utbildningar och 
arbetsområden. Arbetet styrs av de beslut som fattas av politikerna i miljö- och 
tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

3 Arets händelser 

3.1 Fastighetsavdelningen 

solängens äldreboende klart 
Nybyggnationen av äldreboendet Solängen blev klar, med 40 lägenheter, två 
tillagningskök och personalutrymmen. Byggnaden har en beräknad energiförbrukning 
på 66 kWh per kvadratmeter och år, vilket är betydligt lägre än det tillåtna värdet på 110 
kWh per kvadratmeter och år. En del av energin kommer från förnybar energi i form av 
solfångare. Inflyttning är planerad till mars 2013. 

Renovering av Futurumskolan 
Renoveringen av nedre Futurum blev klar i juli 2012. Renoveringen syftade till att 
komma till rätta med inläckage och problem med inomhusmilj ön. I projektet ingick 
åtgärder för att minska energiförbrukningen, som tilläggsisolering av ytterväggar, nya 
fönster, byte av radiatorer och stammar. 

Brandskada på Junibackens förskola 
Den 24 maj 2012 brann Junibackens förskola ner till grunden. Förskolan bestod av sex 
avdelningar för totalt l 05 barn. Provisoriska paviljonger ställdes upp på skolgården 
intill, och används av verksamheten tills en ny förskola är uppbyggd. Händelsen 
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påverkade även kostavdelningen, och medförde att köksverksamheten flyttades till 
slottsskolans kök vilket även förde med sig merarbete vid förvaring, tillagning och 
utskick för både kökspersonal och pedagoger. 

3.2 Gatuavdelningen 

Vildsvin 
Under 2011 och 2012 har problemen med vildsvinen ökat, vilket har påverkat 
medborgarna i allt större utsträckning. Under året har gatuavdelningen därför vidtagit en 
rad åtgärder för att minska problemen med vildsvin i Bålsta tätort. Dessa åtgärder var 
inte budgeterade men absolut nödvändiga för att återskapa tryggheten i Bålsta. 

Konstgräsplan 
Gatuavdelningen renoverade konstgräsplanen under året, och planen öppnades för spel i 
augusti. Arbetet är inte helt klart, bland annat återstår att sätta upp stängsel. 

3.3 Kostavdelningen 

Restaurang Pornona övergick från socialförvaltningen till miljö- och 
teknikförvaltningen. Efter övertagandet har verksamheten effektiviserats och förbättrats, 
och antalet sålda hemtjänstmåltider ökade med 30 procent under året. 

3.4 Miljöavdelningen 

Miljöavdelningens arbete med att utreda föroreningar i områdena Skörbydeponin och 
Kalmarsandsdeponin slutfördes under året. Resultaten från provtagningsomgångarna 
har utvärderats och avdelningen har gjort en riskbedömning. 

Miljöavdelningen har också avsatt resurser för att kontrollera enskilda 
avloppsanläggningar. Arbetet innebär en stor förbättring när det gäller att åtgärda 
bristfälliga avloppsanläggningar, och minskar risken för övergödande och smittförande 
utsläpp till mark och vatten. 

3.5 Byggavdelningen 

Under 2012 genomgick byggavdelningen en besvärlig och oplanerad 
personalomställning, vilket gjort att avdelningen har överskridit den maximala 
handläggningstiden på tio veckor under hösten. Efter ett antal nyanställningar består 
avdelningen nu av en kompetent och engagerad gmpp medarbetare. 

3.6 Mät-, kart- och GIS-enheten 

Mät-, kart- och GIS-enheten påbörjade ett omfattande arbete för att förbättra både den 
interna och framför allt den externa webbinformationen. Flertalet webbkartor kommer 
att etableras och mängder av information kommer att bli kopplade till kartan. 

Mät- och kartenheten har genom planerade insatser förbättrat kvaliteten på redovisning 
av byggnaderna i kommunens primärkarta och därmed uppnått den högsta kvalitetsnivå 
som Lantmäteriet definierat. 

3. 7 Miljöstrategiska enheten 

Berörda politiker och tjänstemän bjöds under året in till en workshop om 
Energimyndighetens program Uthållig kommun där Håbo deltar för att utveckla 
spjutspetsprojekt inom temat Bilsnål planering för en levande småstad. Enheten 

Miljö- och tekniknämnden, Arsredovisning nämnder 2012 

f1 
3(29) 



genomförde några utåtriktade transportutmaningar, en cykelutmaning och en 
samåkningsutmaning. 

4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

····~ ~Jj , .. -~ 
Externa intäkter 17 017 20436 28 761 

Interna intäkter 92 886 89095 99593 

Summa intäkter 109 903 109 531 128 354 

Lönekostnader -49 501 -52 622 -54 231 

Köp av -37 269 -34 222 -41 192 
verksamheter 

Övriga kostnader -57 944 -60 834 -68 053 

Interna kostnader -55 145 -48 939 -61 503 

Summa -199 859 -196 617 -224 979 kostnader 

Resultat -89 956 -87 086 -96 625 

~ 
8325 

10 498 

18 823 

-1 609 

-6 970 

-7 219 

-12 564 

-28 362 

-9 539 

Miljö- och tekniknämndens totala budget för 2012 var 87,1 mkr, inklusive de särskilt 
tilldelade medel på 3,5 mkr som nämnden fick för underhåll av gator och fastigheter 
samt en riktad satsning på 450 tkr för miljöstrategiska enheten, som användes till en 
anställning. Nämndens resultat för 2012 exklusive VA- och Avfallsavdelningen blev ett 
underskott på 9,5 mkr. 

Den stora avvikelsen för interna intäkter beror på att miljö- och tekniknämnden har 
infört interhyressystemet även inom miljö- och tekniknämnden. Införandet av 
internhyran genomfördes under året och därför har ingen omföring skett i budgeten. 
Stora objekt som ishall, simhall, alla kök och kommunens nya inhyrda lokal för miljö
och teknikförvaltningen belastas nu med internhyra. 

En annan stor avvikelse mot budgeten beror på den nerbmnna förskolan Junibacken, där 
ersättningen delvis reglerats av försäkringsbolaget för kommunens extra kostnader i 
samband med branden. 

Lönekostnaderna ökade under året. Många långtidssjukskrivningar uppstod under 
november och december inom lokalvården. För att kunna bedriva verksamheten 
professionellt och för att inte överarbeta personalen har förvaltningen tagit in vikarier 
under denna period. 

Under året utredde gatuavdelningen möjligheten att sköta viss verksamhet i egen regi 
istället för att ta in entreprenörer. Gatuavdelningen har anställt en person för att sköta 
gatudriften och en person för att sköta konstgräsplanen. I framtiden kommer detta att 
spara pengar för kommunen. Under 2012 låg budgeten för dessa kostnader under 
rubriken Köp av verksamhet. 

Stora kostnader for snöröjning med mera 

Den enskilt största anledningen till avvikelse för Köpta tjänster var att kostnader för 
snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning blev större än beräknat. I 
december inträffade två kraftiga snöfall som fick klass 2-varning av SMHI vilket 
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im1ebär fara för allmänheten och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Kommunens 
entreprenörer arbetade oavbrutet i flera dygn. Vid varje tillfåll e tog det cirka l ,5 vecka 
innan borttransporten av snö blev färdig, vilket gjorde att resultatet försämrades 
drastiskt under årets sista månad. För att hantera ökade kostnader för snöröjning höjde 
nämnden budgeten för snöröjning inför 2013. 

Kostsamma vildsvinsproblem 

Vildsvinsproblemen var fortsatt stora under 2012. Kommuninvånarna upplevde stor 
otrygghet och därför har det varit ett stort tryck från medborgarna med krav på åtgärder. 
Gatuavdelningen har hanterat detta på en mängd olika sätt utifrån en handlingsplan som 
togs fram i samråd mellan andra markägare, jakträttsinnehavare och viltvårdaren. 
Åtgärderna som utfördes var röjning och gallring av bostadsnära skog, gemensam 
storjakt, störningar genom viltvårdare och hund, inköp av fållor med mera. Allt detta 
har gett ett bra resultat och ökat förtroendet för kommunens sätt att agera, men bidrog 
samtidigt mycket till att budgeten överskreds. 

Elfaktura under fOrhandling 

De senaste åren har flera större avstämningsfakturor för elförbrukning inkommit, både 
positiva och negativa. För att slippa avstämningsfakturor i framtiden tog kommunen 
kontakt medelleverantören för att reglera alla objekt en gång för alla. Det resulterade i 
korrigering av flera objekt och den som har fått mest uppmärksamhet är fakturan för 
förbrukning på kommunhuset 2004-2012 som uppgick till3,4 mkr. Kommunen och 
ellevantören diskuterar en förlikning kring denna faktura. Förvaltningen genomförde ett 
flertal åtgärder för att få en bättre internkontroll av energikostnader i framtiden. 

Sanmmntaget var 2012 ett år kantat av en rad olyckliga omständigheter som snökaos i 
december, vildsvinsproblemen, branden i Skokloster, inbrotten i kommunhuset och 
trångboddheten i kommunhuset som resulterade i internflytten tilllandstingshuset. 

Totalt sett redovisade nämnden ett underskott på 9,5 mkr, exklusive V A- och 
A vfallsavdelningen. 

4.2 Investeringar 

Inkomster 102 o 436 

Utgifter -59 530 -98 181 -78 222 

Summa -59 428 -98 181 -77 786 

436 

19 959 

20 395 

Den totala investeringsbudgeten var 98, l mkr varav 13 mkr för ett nytt LSS-boende. På 
grund av att upphandlingen överklagades har projektet fördröjts och därför har inte alla 
pengar förbrukats under året. Dessa pengar överförs till 2013. 

Nytt äldreboende klart 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 20 l O att bygga ett nytt äldreboende i Håbo. 
Nybyggnationen består av 40 lägenheter, tillagningskök och personalutrymmen. 
Projektet har pågått i flera år och i december 2012 lämnades nycklarna över till 
verksamheten. Inflyttning är planerad till mars 2013. En del fakturor kvarstår och därför 
har inte alla pengar förbrukats under året. Dessa pengar lyfts över ti112013. På 
utgiftssidan redovisades därför ett överskott på 5,8 mkr för detta projekt. 
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Takrenoveringar på skolor 

Kommunen investerade i ett projekt med takåtgärder för skolor och fårskolor som 
framför allt vintertid haft problem med inläckande vatten. Åtgärderna syftar till att få 
långsiktigt hållbara och täta lösningar. Futurum fårdigställdes 2012, Västerängen ska 
åtgärdas 2013-2014 och Fridegård 2015-2016. Eftersom projektet har forsenats har 
förvaltningen inte förbrukat alla årets budgeterade pengar, som istället lyfts över till 
2013. På utgiftssidan medförde detta ett överskott på 4,1 mkr. 

Två inbrott i kommunhuset 

När det gäller inventarier inträffade en rad oförutsedda och o budgeterade händelser som 
påverkat miljö- och tekniknämndens resultat. I början av året drabbades kornmunhuset 
av ett inbrott då många datorer stals. Kommunen var tvungen att köpa nya datorer för att 
kunna bedriva verksamheten. Någon månad efter inbrottet skedde ännu ett inbrott då 
många av de nya datorerna och även gamla datorer blev stulna. Värdet på det stulna 
uppgick till mer än 500 tkr. I förebyggande syfte installerade fastighetsavdelningen ett 
uppdaterat inpasseringssystem får hela kommunhuset 

Förstärkning av krisberedskap 

Kommunen har sedan tidigare beslutat att genomföra åtgärder i kornmunhuset får att 
förstärka kornmunens krisledningsfårmåga, får att få fårutsättningar för en effektiv och 
säker ledning. Åtgärderna har skett i samarbete med Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
och omfattar bland annat installation av reservkraftsanläggning utanfår kommunhuset, 
uppdatering av audio- och videoutrustning i konferensblocket samt ombyggnation och 
uppdatering av släck- och larmutrustning i serverrum och nodrum. Kommunen har hos 
Myndigheten får samhällsskydd och beredskap (MSB) ansökt om bidrag på 50 procent 
av kostnaden för ombyggnationen. Bidraget betalas ut efter avslutat projekt och 
kommunen fick i december 2012 en delutbetalning. Resten av pengarna betalas ut under 
första kvartalet 2013. 

Fortsatt renovering av Futurum 

Den omfattande renoveringen på Futurum nedre fortsatte, för att åtgärda problem i 
inomhusmilj ön. De huvudsakliga problemen var golv, syllar i yttervägg och fuktskador 
efter takläckage. I samband med renoveringen genomförde förvaltningen även 
energisparande åtgärder som stambyte av värmesystem och byte till mer energieffektiva 
fönster. För att möjliggöra åtgärderna har verksamheten bedrivits i inhyrda paviljonger. 
Fördyrande åtgärder tillkom får storkök, specialsalar, utvändiga markarbeten och även 
mer omfattande renovering av ytskikt. Renoveringen påbörjades våren 2011 och 
fårdigställdes 2012. 

Junibackens förskola nedbrunnen 

Junibackens fårskola brann ner till grunden den 24 maj 2012. Förskolan bestod av sex 
avdelningar får totalt l 05 barn. Provisoriska paviljonger ställdes upp på skolgården 
intill och används av verksamheten tills en ny fårskola är uppbyggd. Denna 
försäkringsskada ersätts av försäkringsbolaget. I återuppbyggnaden av fårskolan 
toreslår nämnden till kommunfullmäktige att bygga ut fårskolan med fler avdelningar 
får att samordna avdelningar och nyttja lokalerna bättre. Nya Junibacken redovisade för 
året ett underskott med 200 tkr. 

Nämnden vill fåra över 20,4 mkr till 2013, eftersom flera investeringsprojekt 
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fortfarande pågår. 

4.3 Driftredovisning 

!>'~'·•······'·········{·.······················· 
l' ••••• ····· . ······. l?•• l•• i it ?1if2 •.:; t :r! L ii 

Nämnd-och 
-582 -531 -614 -83 

styrelseverksamhet 

MTF-Iedning -1 842 -1 702 -1 351 351 

Administrativa -2 801 -3 920 -3 746 174 avdelningen 

Byggavdelningen -1 452 -825 -684 141 

Miljöavdelningen -2 208 -2 108 -1 953 155 

Gatuavdelningen -33 670 -31 469 -36 970 -5 501 

Kostavdelningen -24 650 -29 416 -29 029 387 

Fastighetsavdelningen -21 295 -17115 -22 278 -5 163 

~., ......•.. ,;;• ......... ,. 
• •••• 

................. ,.····~ 
:··· •. ;.·.················· l 

För driftbudgeten redovisade nämnden ett underskott på 9,5 mkr. Främst är det 
gatuavdelningen och fastighetsavdelningen som inte hållit sin budget. 

Kraftiga snöfall fördyrade verksamheten 

I december inträffade två snöfall som fick klass 2-varning av SMHI vilket im1ebär fara 
for allmänheten och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Kommunens entreprenörer 
arbetade oavbrutet i flera dygn. Vid varje tillfälle tog det cirka 1,5 vecka im1an 
borttransporten av snö med mera var färdig. Bara under december kallades full 
snöröjningsstyrka ut vid 17 tillfällen, jämfört med ett norrnalår då avdelningen gör 6-8 
fulla utryckningar under samma period. Kostnaden for detta under december uppgick 
till 2,5 mkr. 

Brist på arbetsplatser 

I kommunhuset har det under flera år varit brist på arbetsplatser. Därfor beslutade 
närlli1den under året att hyra delar av landstingshuset i Bålsta. Miljö- och 
teknikförvaltningens administrativa personal har delats upp så att hälften av personalen 
sitter i kommunhuset och hälften i landstingshuset. Kostnader för anpassning av 
lokalen, nya annaturer, möbler, flytthjälp och ökade hyror uppgick totalt till l ,O mkr. 

Vildsvin ett kostsamt problem 

Vildsvinen blev ett problem for kommuninvånarna och förvaltningen tog fran1 en 
handlingsplan och vidtog flera åtgärder, blandarmat gemensam jakt, utökad tid för 
viltvårdare samt gallring och röjning av bostadsnära skogar i de värst drabbade 
områdena. Åtgärderna har haft effekt men samtidigt kostat gatuavdelningen totalt 
l, l mkr som var o budgeterade och belastar driften. 

Förhandling om elfaktura 

De senaste åren har förvaltningen fått flera större avstämningsfakturor för 
elforbrukning. För att slippa avstämningsfakturor i framtiden kontaktade kommunen 
elleverantören for att reglera alla objekt en gång för alla. Det medförde korrigering av 
flera objekt. Mest uppmärksammad var fakturan for forbrukning på kommunhuset 
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2004-2012 som uppgick till3,4 mkr. Kommunen och ellevantören diskuterar en 
forlikning kring denna faktura. 

5 Måluppfyllelse 

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

5. 1. 1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Uppfylls 

Senaste kommentaren 

Nämnden bedömer att detta mål är uppfyllt, eftersom de två nyckelindikatorerna är 
uppfyllda (se nedan). 

För att leva upp till detta mål har miljö- och tekniknämnden under året också arbetat 
med ett antal aktiviteter. Det är endast två av dessa som ännu inte är slutforda. 

Miljöavdelningen ska under 2012 genomföra 14 14 14 
platsbesök på förskolor och skolor där verksamhetens 
egenkontroll för miljöbalken ska ha kontrollerats. 

Gatuavdelningen ska genomföra minst en 
trafikutbildning under 2012. 

1 

5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Uppfylls 

Senaste kommentaren 

Miljö- och tekniknämnden har inte tagit fram några nyckelindikatiorer för detta 
nämndmål, men däremot en mängd aktiviteter som syftar till att uppfYlla målet. 
Aktiviteter som är helt avslutade är exempelvis att gatuavdelningen har provat ny teknik 
for beläggning på en utvald gång- och cykelväg med dåliga markforhållanden. 
Gatuavdelningen har också tagit fram en plan för underhåll och utbyte av vägskyltar. 

Nämnden bedömer att detta mål är uppfyllt, eftersom majoriteten av de framtagna 
aktiviteterna är uppfyllda. 

5.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Uppfylls 

Senaste kommentaren 

Nämnden bedömer att detta mål uppfYlldes, eftersom de flesta nyckelindikatorerna är 
uppfyllda (se nedan). Vissa indikatorer är även uppfyllda med stor marginal. 
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För att leva upp till detta mål har miljö- och telmiknämnden under året även arbetat med 
ett antal aktiviteter. Det är endast ett fåtal av dessa som ännu inte är slutförda. 

l Bygglovalliansens undersökning ska mer än 40 
procent av de tillfrågade instämma helt i att det är 
enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggarna 
när kunderna behöver det. 

40% 

Gatuavdelningen ska inrätta en ny e-tjänst för att O 1 
effektivisera arbetet och öka tillgängligheten för 
medborgare och företagare. 

l Bygglovalliansen undersökning ska mer än 25 61% 25% 
procent av de tillfrågade instämma helt i att blanketter 
och informationsmaterial är begripliga. 

l Bygglovalliansen undersökning ska mer än 30 61% 30% 
procent av de tillfrågade instämma helt i att 
handläggarna är professionella och inger förtroende. 

Gatuavdelningen ska genomföra minst en O 1 
webbaserad enkät i syfte att ta reda på 
kommuninvånarnas synpunkter om t ex 
hastighetsgränser. 

Gatuavdelningen ska genomföra minst tre dialoger 1 O 3 
med medborgarna i syfte att de ska bli delaktiga i 
besluten och medverka till en bra lösning på 
problemet/uppdraget. 

Gatuavdelningen ska delta i en företagarfrukost i syfte 
att förmedla information och svara på frågor från 
företagarna. 

Gatuavdelningen ska delta i minst ett större 
kommunalt arrangemang som t ex miljöveckan eller 
H åbo festdag för att sprida information om 
verksamheten och svara på frågor. 

1 

5.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5. 3. 1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens 
resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen 

Uppfylls 

Senaste kommentaren 

Nämnden bedömer att detta mål är uppfyllt, eftersom de flesta nyckelindikatorerna är 
uppfyllda (se nedan). 

För att leva upp till detta mål har miljö- och tekniknämnden under året arbetat med ett 
stort antal aktiviteter. Det är endast några av dessa som ännu inte är slutförda. 

100 100 

ska öka andelen 16% 15% 
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Byggavdelningen ska genomföra minst 3 studiebesök 2 3 
på byggarbetsplatser. 

6 Viktiga förändringar och trender 

6. 1 Fastighetsavdelningen 

En trend är att fastighetsavdelningen får allt större krav från sina hyresgäster. Kraven 
innefattar mer dialog och information men även krav på fler åtgärder och snabbare 
hantering. Åtgärderna kan handla om allt från kontraktsfrågor och felanmälningar till 
om- och tillbyggnationer. För avdelningen innebär kraven en ökad belastning i arbetstid. 

Underhållsbehov 
Eftersatt underhåll som inte har kunnat utföras enligt plan är en utmaning för 
avdelningen. Att det är eftersatt visar sig bland armat genom de stora kostnaderna for 
avhjälpande underhåll (reparationer) och fukt- och vattenskador. Förvaltningen arbetar 
med att inventera och ta fram en mer detaljerad och långsiktig underhållsplan för 
kommunens byggnader. Underhållsplanen beräknas bli klar under 2013. 

6.2 Gatuavde/ningen 

Behov av drift och underhåll 
Drift- och underhållsbehovet på avdelningens anläggningar ökar på grund av att 
merparten av vägar och gatubelysning inom kommunens bostadsområden är 30-40 år 
gamla och har mycket skador. Det gäller även kommunens gång- och cykelvägar, 
skogar och lekplatser samt utemiljön kring skolor och förskolor. 

Samtidigt som behovet av drift och underhåll ökar, urholkas budgeten genom 
kostnadsökningarna i samhället. Mycket av gatuavdelningens verksamhet bedrivs på 
entreprenad och de justerar sina priser uppåt i takt med kostnadsökningarna i samhället. 
Som exempel kan nämnas att asfaltpriset har stigit med 40 procent sedan 2009. Det 
påverkar den mängd arbete avdelningen kan utföra för samma budget som tidigare år. 

6.3 Kostavdelningen 

Utvecklingen som sker inom området storköksutrustning ger lägre energi- och 
vattenförbrukning och kortar ner tiden för tillagning av mat. 

6.4 Miljöavdelningen 

Kommunerna avsätter mer resurser för att aktivt arbeta med att åtgärda bland armat små 
avlopp som bidrar till övergödning genom utsläpp av kväve och fosfor. Sedan 
vattenmyndigheterna bildades har fokus på dricksvattenkvalitet lyfts till nationell nivå. 
Miljökvalitetsnormer har antagits där god kvalitativ status ska uppnås senast 2015. Det 
har ökat intresset för arbetet med vattenfrågor i ett större perspektiv. 

Intresset ökar för att placera en vedeldad bastu eller badtunna på sin fastighet utöver 
arman småskalig vedeldning i eldstad. Miljöavdelningens erfarenhet är att klagomålen 
på luftkvalitet i samband med sådana installationer har ökat. 
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6.5 Byggavdelningen 

Håbo kommun är medlem i Bygglovalliansen som är ett viktigt fomm där 18 kommuner 
utbyter erfarenheter och resurser för att utveckla verksamhetsideer, kundmätningar och 
verktyg för att göra handläggningen mer rationell. Genom detta forum uppmärksammas 
viktiga trender och förändrade förutsättningar för kommunernas byggavdelningar. 

I den nya plan- och bygglagen ställs högre krav på de sökandes handlingar och på 
processen med dialog mellan sökande och handläggare. Det kräver samtidigt högre 
kompetenskrav för alla kommunala ijänster i bygglovsprocessen, men tillgången på 
personal är mycket begränsad i hela landet och i synnerhet i stockholmsregionen där 
konkurrensen om arbetskraft är stor. 

6.6 Mät-, kart- och GIS-enheten 

Enheten har fått information om vad ett samarbete med Lantmäteriet inom den så 
kallade Geodatasamverkan innebär för en kommun. Det är ett nytt sätt att tillhandahålla 
tjänstebaserad geografisk infonnation. 

6. 7 Miljöstrategiska enheten 

Sveriges klimatpolitik som grundas i EU:s klimatpolitik, har som mål en fossilbränsefri 
fordonsflotta år 2030 och har även beslutat om Färdplan 2050 som innebär ett Sverige 
utan nettoutsläpp av växthusgaser. Kommunerna har förstås en viktig roll i detta arbete. 

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

7 Plan för valfrihet och konkurrens 

Miljö- och tekniknämnden beslutade den l oktober 2012 om en plan för valfrihet och 
konkurrens 2012-2014. 

8 Intern kontroll 

Miljö- och tekniknämnden beslutade den4 juni 2012 om en plan för intern kontroll år 
2012. 

Nämnden valde två områden för intern kontroll i årets plan, dels registrering av 
inkomna handlingar och dels säkerställande av att förvaltningen följer 
delegationsordningen. I uppföljningen till nämnden överfördes båda områdena till 2013 
års plan för att förvaltningen ska fortsätta att utreda och åtgärda dessa områden. 

9 Volymer och nyckeltal 

9.1 Fastighetsavdelningen 
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Area kommunägd, kvm BRA 90666 90 666 91 465 90 770 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 12 860 14 513 17 792 15 385 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 72 60 

Energi, kr/kvm 142 137 180 130 

Vatten och avlopp, kr/kvm 11 11 11 8 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 58 61 

Avhjälpande underhåll fukt och 1 777 1 084 58 o 
vattenskador, tkr 

Planerat underhåll, kr/kvm 30 58 58 71 

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för o 2 000 2 000 2 000 
underhåll, fastighet, tkr 

Lokalvård, kr/kvm 98 103 103 99 

Bostadsanpassning, kr/invånare 91 112 139 135 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 904 o 

Area kommunägd, kvm BRA 

Under 2012 har den totala ytan som kommunen iiger ökat något. Objekt som tillkommit 
iir Granvallens IP, och objekt som kommunen inte längre har iir Junibackens forskola 
som brann ner samt Smultronstället och Villa Övergran som kommunen har sålt. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Under 2012 ökade kommunens totala yta av inhyrda lokaler. Nya ytor iir 
socialforvaltningens verksamhet på Bålstavagen och Hornviigen. För Pornona räknades 
ytor om, vilket medforde en ökning. Evakueringslokaler hyrs in for Junibackens 
forskola och Oktavias gruppboende. En kontorslokal hyrs in i landstingshuset Ytor som 
kommunen avhiivt sig iir paviljonger som avvecklats på Junibackens forskola och 
Oktavias grupp boende. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Tillsyn och skötsel handlar om skötsel av byggnader och installationer. Internbudgeten 
for miljö- och tekniknämnden beslutades under hösten 2011. Ar 2012 har flera lokaler 
tillkommit att sköta for fastighetsavdelningen, som simhall, ishall och 
utomhusanläggningarna som tidigare låg på gatuavdelningen. Kostnaderna for dessa har 
inte justerats i budgeten. En av byggnaderna på Biskops-Arnös anläggning byggdes om 
for att den skulle passa som evakueringslokal för de tidigare boende på Sjövägen l, 
Oktavia, och detta projekt var obudgeterat. Andra mer ekonomiskt fordelaktiga 
alternativ förkastades på grund av verksamhetens krav på lokaler, och valet fåll därfor 
på Biskops-Arnö. 

Under året höjdes även avfallstaxan, vilket påverkade utfallet negativt, eftersom inte 
heller detta var budgeterat. 

Energi, kr/kvm 

Energikostnader avser kostnader for uppvärmning och verksamhetseL 

Internbudgeten för miljö- och teknikniinmden beslutades under hösten 2011. Under år 
2012 har flera objekt tillkommit, som simhall, ishall och utomhusanläggningarna (som 
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tidigare legat på gatuavdelningen), vilket medfort högre energikostnad får 
fastighetsavdelningen. Kostnaderna för dessa objekt har inte justerats i budgeten, vilket 
bidrog till ett underskott. slutreglering av elenergi på flera objekt har också påverkat 
utfallet, vilken forklaras under driftredovisning. 

Vatten och avlopp, lir/kvm 

Internbudgeten för miljö- och tekniknämnden beslutades under hösten 20 Il. 2012 har 
flera objekt tillkommit får fastighetsavdelningen, som simhall, ishall och 
utomhusanläggningarna (som tidigare legat på gatuavdelningen). Kostnaderna får dessa 
objekt har inte justerats i budget, vilket bidrog till ett underskott. 

Under året har även V A-taxan höjts, vilket påverkade utfallet negativt, eftersom detta 
inte var budgeterat. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Mängden avhjälpande underhåll beror till stor del på eftersatt underhåll, vilket leder till 
många mindre men akuta åtgärder. De objekt som haft högst kostnader är Fridegård, 
Gransäterskolan, Futurumskolan, kommunhuset, Gröna Dalenskolan och Slottsskolan. 
Se även kommentarer för avhjälpande underhåll fnkt- och vattenskada, avhjälpande 
underhåll, storkök och under övriga nyckeltal får skadegörelse. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Större åtgärder efter fuktskador avser Futurumskolans övre sporthall där vatten trängt in 
i fönåd, Gröna Dalenskolans läckage vid en planteringslåda samt taklanternin, 
Fridegårdsskolans fuktskada av en del av golv i sporthallen. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Under 2012 uppstod ett överskott av både ekonomiska och personiella resurser till följd 
av att tid och stora investeringsmedel har lagts på underhållsåtgärder på Futurum nedre i 
form av miljöåtgärder och takrenovering. Andra stöne åtgärder var: 

• renovering av tak och ventilation till köket på Rungårdens forskola 
• åtgärder för ventilation på Mansängens förskola 
• fasadrenovering på Annehills fårskola 
• utbyte av uttjänta oljepannor till förmån för bergvärn1e på Junibacken och 

skogsbrynets förskola. 

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Öronmärkta pengar avser de pengar som kommunfullmäktige öronmärkt får underhåll 
av kommunens byggnader. Åtgärder under 2012 var utbyte av uttjänta oljepam1or till 
installation av bergvärme på Skogsbrynet och Junibackens förskolor, omläggning av tak 
och ventilation till kök på Rungårdens förskola, och ventilationsåtgärder på Mansängens 
fårskola 

Lokalvård, kr/l.vm 

Ökningen av kostnaderna får lokalvården beror delvis på hög sjukfrånvaro och V AB 
(vård av sjukt barn). Långtidssjukskrivningarna ökade under året, liksom kostnaderna får 
vikarierande lokalvårdare och for förbrukningsmaterial. 
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Bostadsan passning, kr/invånare 

Kostnaden beräknas som den totala kostnaden fördelad på antal invånare, 19 884 
personer. Flera bostadsanpassningsbidrag än budgeterat beviljades under året. Vilka 
anpassningar som ska beviljas är styrda enligt lag, och anpassningarna var även i sig 
dyrare än planerat, vilket medfört underskott. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Resultatet avser kostnaden för reparationer som utförts i de 20 storkök som drivs inom 
kommunen. Reparationerna avser till största del den maskinella utrustningen och de 
objekt som kostat mest är Fridegård, Gröna Dalen och Futurum. 

9.2 Gatuavdelningen 
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Ljuspunkt, kr/inv 202 183 239 202 

Vinterväghållning, kr per inv/år 503 403 335 204 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 40 195 232 200 

Trafikskada, tkr -274 244 255 150 

Gräsklippning, kr per inv/år 70 56 57 70 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för 1 500 1 500 1 500 
underhållsbeläggning, gata, tkr 

Ljuspunkt, kr/inv 

Volymen avser helårskostnaden beräknad på redovisat utfall, 4 758 242 kronor, delat 
med 19 884 kommuninvånare. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Kostnaden är beräknad på hela årets utfall 6 668 448 kronor, delat med 19 884 
kommuninvånare. 

Beläggningsunderhåll, kr per in v /år 

Kostnaden är beräknad på hela årets utfall, 4 618 073 kronor, delat med 19 884 
kommuninvånare. 

Trafikskada, tkr 

Antalet trafikskador ökade, och det ges inte längre någon ersättning från 
trafikskadeföreningen. 

Gräsldippning, kr per inv/år 

Kostnaden är beräknad på hela årets utfall, l 142 541 kronor, delat med 19 884 
kommuninvånare. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar for underhålls beläggning, gata, tlU' 

Beläggningsarbeten utfördes på Centrumleden, Skörbyleden, Bergsleden, Kraftleden, 
Kalmarvägen, slottsskogsleden och stockholmsvägen (vid Kalmarsand). 

Så kallad "grön asfalt" provades på Skörbyleden och Bergsleden. Den tillverkas vid 
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lägre temperatur och är därför mindre energikrävande. Underhållsbeläggning har utförts 
för 4,6 mkr. 

9.3 Miljöavdelningen 

Effektivitet. B-objekt (%) 0,28 1 0.9 

Produktivitet, enskilda avlopp 0,67 0,24 0,56 0,6 

Produktivitet, värmepumpar 0,94 0,8 0,84 0,9 

Delegationsbeslut. Miljö och Hälsa, st 290 288 384 o 
Inspekterade livsmedelsanläggningar 69 71 

Inspekterade B- och C-anläggningar 29 35 

Effektivitet, B-objekt(%) 

Nyckeltalet visar hur många tillståndspliktiga miljöfarliga anläggningar i kommunen 
som har fått tillsyn under året jämfört med det planerade antalet. 

Produktivitet, enskilda avlopp 

Nyckeltalet visar hur stor andel av ärenden om tillstånd för enskilda avlopp som har 
avslutats under året. 

Produktivitet, värmepumpar 

Nyckeltalet visar hur stor andel av miljöavdelningens inkomna ärenden om tillstånd för 
vånnepumpar som har avslutats under året. 

Delegations beslut, Miljö och Hälsa, st 

Detta avser antalet beslut som miljöavdelningen har fattat på delegation av 
tillståndsnämnden. Miljöavdelningen har fattat fler beslut än beräknat vilket är en följd 
av den ökade tillsynen på enskilda avlopp. 

Inspekterade livsmedelsanläggningar 

Nyckeltalet visar hur många livsmedelsanläggningar som har inspekterats i jämförelse 
med hur många inspektioner som var planerade. 

Inspekterade B- och C-anläggningar 

Detta avser antalet tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter 
som har fått tillsyn i jämförelse med planerade tillsyn för verksamheterna. Alla objekt 
där man planerat tillsyn har inte fått tillsynsbesök. Till stor del beror det på mindre 
resurser till följd av sjukskrivning. 

9.4 Byggavdelningen 

Produktivitet, st (ärenden/årsarbetare) 111 149 74 100 

Produktivitet (beslutlårsarbetare) 108 90 62 80 

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor) 3,4 7,9 8,5 4 
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Kundnöjdhet (%) 84 63 59 90 

Antal beslutade bygglov, st 267 198 246 200 

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st 11 5 2 5 

Produktivitet, st (ärenden/årsarbetare) 

Antalet ärenden per årsarbetare var 7 4 får 2012 vilket var bra med hänsyn till årets stora 
personalomsättning. 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 

På grund av situationen med personal som har slutat och ny personal som lärts upp har 
produktiviteten i förhållande till antal beslut per årsarbetare varit lägre än planerat. 

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor) 

Byte av ärendehanteringssystem, rutiner och handläggare gör det omöjligt att räkna ut 
detta, men från att ha haft en handläggningstid på över l O veckor under sommaren och 
hösten minskade den och var 3-4 veckor vid årsskiftet 2012-13. 

Kundnöjdbet (%) 

Kundnöjdbeten har sjunkit stadigt sedan 2010 och var 2012 nere på 59 (av 100 som 
högsta värde) vilket är alldeles får lågt. Men det beror delvis på den besvärliga 
personal- och handläggningssituationen. Först efter november 2012 har 
byggavdelningen en tillräckligt stor grupp med rätt kompetens som under 2013 kan ha 
korta handläggningstider och en bra tillgänglighet och servicenivå. 

Antal beslutade bygglov, st 

Byggavdelningen fattade beslut i 246 bygglovsärenden. 

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st 

De två överklagandena var tidigare felaktigt handlagda ärenden där länsstyrelsen 
upphävt dessa bygglov får ny handläggning med nya bygglov. 

9.5 Kostavdelningen 

Antal tillagade portioner totaltlår i förskola 189 518 222 102 186 715 228 418 

Antal tillagade portioner totaltlår i 452 482 474 766 458 986 495 902 
grundskalekök 

Antal tillagade portioner totaltlår i 77 420 77 772 75254 79 744 
gymnasieskolkök 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel 14 15 16 15 

Antal tillagade portioner totaltlår i 83 708 
äldreomsorgskök 

Antal tillagade portioner totalt/år i forskola 

Antalet barn minskade med l O procent jämfört med budgeterat. Under året har ett 
kommunalt färskolekök slutat att leverera måltider till en fristående förskola. 
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Antal tillagade portioner totalt/år i grundskotekök 

Elevantalet var oförändrat frånjannari till och med december 2012 enligt 
skolförvaltningen. Det minskade antalet tillagade portioner än bndgeterat kan bero på 
elevfrånvaro på grund av sjukdom eller ledighet, och på att färre pedagoger äter 
pedagogisk måltid. 

Antal tillagade portioner totalt/år i gymnasieskolkök 

Gymnasieskolans restaurang har blivit allt mer populär och försäljningen av måltider 
internt och externt har ökat. Tidigare hade pedagogerna möjlighet att äta pedagogisk 
måltid, men enligt beslut under året finns inte längre den möjligheten för 
gymnasieskolans pedagoger, förutom för särskolans pedagoger. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel 

Kostavdelningen fortsatte arbetet med ekologiska livsmedel. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök 

Äldreomsorgskökets tillagning av portioner till hemtjänstens brukare har ingen budget 
att redovisa för året. 

9.6 Övriga nyckeltal 

skadegörelse, tkr 

Klotter, tkr 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning, tkr 

Skadegörelse, tkr 

1 291 

61 

10 867 

920 1 041 790 

63 172 97 

8 986 6668 3985 

Under flera år har skadegörelsen minskat i kommunen. Anledningarna kan vara många, 
men Bålstapolamas arbete, nattvandrarna och polisens arbete har säkerligen bidragit. 
Tyvärr har trenden vänt under 2012. Från 2011 års kostnad på 920 tkr ökade kostnaden 
för skadegörelse till cirka 1,0 mkr. En stor del av kostnaden härrör från den glaskross 
som skedde på Futurum och framför allt under sommaren. Skadegörelsen bara på 
Futurum kostade 369 tkr. 

Klotter, tkr 

Det har även varit en trend under några år att kostnaderna för klottersaneringen minskat. 
Bålstapolarnas arbete, nattvandrarna och polisens arbete är förmodligen några av 
anledningarna. Tyvärr har trenden vänt 2012. Från 2011 års kostnad på 63 tkr blev 
kostnadema för klottersanering 172 tkr 2012. 

De platser som varit mest utsatta är Gransäterskolan, järnvägsstationen och BCJF, men 
inte i samma omfattning som skadegörelsen på Futurumsko lan. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sand upptagning, tkr 

Under januari-mars 2012 krävdes inte lika mycket snöröjning som samma period 2011. 
Däremot var kostnaderna för balkbekämpningen stora, vilket även innebar stora 
kostnader för sandupptagningen. 
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De flesta arbetena inom snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning 
genomförs av entreprenörer som upphandlas med jämna mellanrum. Priserna för 
maskiner, arbetstimmar och material (salt och sand) samt beredskapsersättningen har 
höjts avsevärt i samband med den upphandling som genomfördes i slutet av 20 Il. 

I början av december utfardade SMHI en klass 2-varning för Mälardalen. En varning 
som innebär att väderutvecklingen väntas innebära fara för allmänheten, stora materiella 
skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Under något dygn stod trafik 
med SJ, SL och UL helt stilla och alla de entreprenörer kommunen upphandlat för att 
hantera snöröjningen jobbade oavbrutet i långa perioder i december för att hantera och 
begränsa följderna av snöovädret, vilket bidrog till ett stort nnderskott för snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport och sandupptagning. 

1 O Drift- och investeringsredovisning 

10.1 Driftredovisning 

"'" ~· 
, ... _ 
: '"''·'--'·' -· .: :._. :'-:· 

Handikappråd -68 o o o 
Miljö- och tekniknämnden -328 -330 -420 -90 

Tillståndsnämnden -186 -201 -194 7 

Summa -582 -531 -614 -83 Nämndverksamhet 

MTF-Iedning -1 382 -1 180 -1 351 -171 1 

Ofördelade medel -460 -522 o 522 2 

Summa MTF-Iedning -1 842 -1 702 -1 351 351 

Administrativ stab gem o -990 -973 17 

Mijöstrategiska enheten -1 331 -1 400 -1 249 151 3 

Energirådgivning o o o o 
Kommunikation -294 -290 -138 152 4 

Mät, kart o GIS -1 176 -1 240 -1 386 -146 5 

Summa Administrativa -2 801 -3 920 -3 746 174 avdelningen 
-

Bygg -1 452 -825 -684 141 6 
. 

Summa 
Byggavdelningen -1 452 -825 -684 141 

Miljöavdelning, stab -1 184 -828 -742 86 

Miljöskydd -525 -731 -601 130 7 

Häsloskydd -376 -570 -569 1 

Livsmedel -123 21 -41 -62 

Summa -2 208 -2 108 -1 953 155 Miljöavdelningen 
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N9t· 

Kommunvägar -6 714 -5 300 -7 626 -2 326 8 

Gång och cykelv, 
-187 -500 -144 356 9 

kommunvägar 

statskommunala vägar -6 580 -4565 -4 242 323 10 

Gång och cykelväg -151 o o o 
statskommunala 

Stöd till enskild -407 -300 -355 -55 
väghållning 

Gatu- och -3 610 -4 080 -5 078 -998 11 
gångvägsbelysning 

Trafiksäkerhetsrådet -27 -20 3 23 

Parkeringar -129 -50 -307 -257 12 

Gatu/park drift och -4 933 -4 605 -5 066 -461 13 
underhåll 

Parkverksamhet -1 321 -1 730 -3 236 -1 506 14 

Gårdsanläggningar -2 157 -2 380 -2 300 80 

Utomhusanläggningar -1 877 -2 263 -2 116 147 15 

Ishall -2 394 -2 334 -2 866 -532 16 

Simhall -2 592 -2 747 -3 131 -384 17 

Buss, bil och spårbunden -591 -595 -506 89 
trafik 

Summa -33 670 -31 469 -36 970 -5 501 
Gatuavdelningen 

skolmåltider, förskola -8 352 -9 102 -8 960 142 18 

skolmåltider, skola -14 688 -17045 -17 115 -70 

skolmåltider, 
-1 610 -2 149 -2 026 123 19 

gymnasieskola 

Restaurang Pomona o -951 -928 23 

Summa -24 650 -29 247 -29 029 218 Kostavdelningen 

Föreningslokaler 1 303 o o o 
Bostadsanpassning -2 175 -2 650 -2 773 -123 20 

Arbetsområde och lokaler 141 o o o 
Bostadsverksamhet 200 o o o 
Fastighetsförvaltning -3 912 93 986 104 876 10 890 21 

Adm fastighetsförvaltning o -3445 -3 895 -450 22 

Tillsyn och skötsel o -6421 -7 835 -1 414 23 

Avhjälpande underhåll -14 -6489 -6 310 179 24 

Planerat underhåll o -7 500 -6 390 1 110 25 

Mediaförsörjning o -14 630 -21 157 -6 527 26 

Övriga fasta kostnader o -59 690 -67 506 -7 816 27 

Underhåll -6117 o o o 
Lokalvård -10 721 -10 445 -11 288 -843 28 
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-17 284 -22 278 -4994 

Summa -88 500 -87 086 -96 625 -9 539 

Kommentarer driftredovisning 

l MTF- ledning ( -171 tkr) 

20 l O fick miljö- och tekoikförvaltningen i uppdrag att åtgärda problem med stående 
dagvatten på flera tomter på Flintavägen. På grund av att det finns mycket berg i 
området rann inte vattnet undan och översvämningarna försatte bland annat 
allmänningen samt delar av t1era tomter under vatten och ledde till problem med husens 
dränering. 

Under 2012 grävdes det ner en dränderingsledning på allmärmingen mellan Flintavägen 
och Kiselvägen som en del i projektet med att lösa problem med översvämning av 
dagvatten i området. Förutom ledningen anlades en pumpstation för att pumpa 
dagvatten från allmärmingen ut på dagvattennätet Åtgärderna har framgångsrikt löst 
problemet med det stående vattnet på och kring allmänningen. 

Projektet har totalt kostat över en miljon kronor. Under 2012 har kostnaden uppgått till 
cirka 300 tkr. Anledningen till att delar av kostnaderna hanmat på MTF -ledning har att 
göra med att det aldrig klargjorts vem som varit skyldig till att problemet uppstod från 
början. I ärendet har planavdelningen (som då låg under miljö- och tekoikoärnnden), 
byggavdelningen och V A-avdelningen varit involverade och det har beslutats att V A 
och MTF-ledning därför delar på kostnaderna för att hantera detta problem. Dessa 
kostnader har inte varit budgeterade. 

2 Ofördelade medel (522 tkr) 

För 2012 budgeterades det centralt ofördelade medel. För att hantera det 
prognostiserade underskottet som uppkommit under året inom miljö- och 
tekoikoämnden har dessa medel inte förbrukats under året. 

3 Miljöstrategiska enheten (151 tkr) 

Besparingskraven på förvaltningen gjorde att enheten inte utredde det förorenade 
området Karpdammen. 

4 Kommunikation (152 tkr) 

En vakans under året gav minskade kostnader. 

5 Mät, kart o GIS (-146 tkr) 

Ett uppsagt kartavtal samt en utebliven intäkt från gatuavdelningen minskade intäkterna. 

6 Bygg (141 tkr) 

En ovanligt stor personalomsättning har under året omfattat totalt sju personer och 
påverkat avdelningen med oförutsedda rekryteringskostnader. Totalt sett gav det något 
lägre lönekostnader än vid normal bemanning av avdelningen. 
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7 Miljöskydd (130 tkr) 

Årets överskott beror dels på att avdelningen har periodiserat licensavgifterna för 
ärendehanteringssystem för miljöavdelningen på rätt år samt att miljöchefen blev 
sjukskriven, vilket gav minskade kostnader för oktober-december. 

8 Kommunvägar (-2 326 tkr) 

Kostnaden för vinterväghållningen är fördelad på flera olika verksamheter. Under 
periodenjanuari-april2012 var antalet snöröjningstillfållen fårre än ett normalår. 
Däremot utfördes fler insatser för haJkbekämpning i form av sandning och saltning. 
Även sandupptagningen var mer omfattande än normalåret. Årets snöröjningsbudget var 
förbrukad redan efter den första periodens utgångGanuari-april). 

Åtgärder som utförts för att minska underskottet är bland annat utebliven 
underhållssopning och siktröjning, uppskjutet utbyte av trafikskyltar, minskad 
trafiklinjemålning, minskat köp av entreprenadtjänster. För perioden november
december har gatuavdelningen haft en fast kostnad för beredskap på cirka 500 tkr. 
Under december månad kallades full snöröjningsstyrkant vid 17 tillfållen. Ett normalår 
görs 6-8 fulla utryckningar under samma period. Kostnaden för december 2012 uppgick 
till 2,5 mla. 

I december inträffade två snöfall som fick klass 2 varning av SMHI vilket kan innebära 
fara för allmänheten och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Kommunens 
entreprenörer arbetade oavbrutet i flera dygn. Vid varje tillfåll e tog det ca l ,5 vecka 
innan arbetet var Hirdigt med borttransport av snö med mer. 

9 Gång och cykelvägar, kommunvägar (356 tkr) 

Åtgärder som utförts för att minska underskottet är bland annat utebliven 
underhållssopning och siktröjning, uppskjutet utbyte av trafikskyltar och minskat köp av 
entreprenad tjänster. 

10. statskommunala vägar (323 tkr) 

Åtgärder som utförts för att minska underskottet är bland annat utebliven 
underhållssopning och siktröjning, uppskjutet utbyte av trafikskyltar, minskad 
trafiklinjemålning och minskat köp av entreprenadtjänster. 

11 G a tu- och gångvägsbelysning ( -998 tkr) 

Stora delar av kabelnätet anlades för 30-40 år sedan och är nu i behov av renovering. 
Under året har ett flertal större kabelfel uppstått, bland annat i Dalängen och längs 
Stockholmsvägen. Problem med rostangripna säkringshållare i belysningsstolpar har 
medfört ett byte på 150 stolpar. Gatuavdelningen har varit tvungna att utföra direkt akut 
felavhjälpande underhåll som inte varit budgeterat. I Skokloster har omfattande 
skadegörelse förekommit under hösten. Antalet trafikskador har också varit större än 
budgeterat. 

12 Parkeringar (-257 tkr) 

Under året har gatuavdelningen öppnat grusplanen i Gröna Dalen för parkering. Skyltar 
och avstängningsmaterial för anordnande av parkering samt drift och underhåll av 
densamma. Gatuavdelningen har även förbättrat trafiksäkerheten vid Gröna 
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Dalenskolan och Futurum. Dessa aktiviteter var inte budgeterade. 

För att minska det prognostiserade underskottet har avdelningen under hösten inte 
transporterat bort skrotbilar samt minskat städning på parkeringarna i centrala Bålsta. 

13 Gatu/park drift och underhåll (-461 tkr) 

Tidigare finansierades inköp av fordon genom investeringsmedeL I fordonspolicyn står 
det att kommunen nu ska leasa alla fordon. Detta påverkar miljö- och tekniknämndens 
budget eftersom nämnden tidigare haft investeringsmedel för inköp av fordon. Under 
2012 har gatuavdelningen köpt in två lätta lastbilar i utbyte mot äldre utslitna fordon. 
Detta har medfört ökade driftkostnader (ca 170 tkr) eftersom fordonen tidigare 
finansierades via investeringsbudget (Totalt har miljö- och tekniknämnden haft 
kostnader för leasing av fordon på 1,2 mkr, jämfört med 2011 som var 370 tkr.) 

En tjänst har tillsatts inom gatu- och parkunderhåll i syfte att minska andelen köpta 
tjänster. Dessa kostnader fanns med i budgeten, men som köp av verksamhet, vilket 
leder till en avvikelse från budget. Det har heller inte fått fullt genomslag under 2012. 

Även under 2012 har Bålsta tätort haft problem med vildsvin, detta har hanterats på 
flera olika sätt, som inköp av fall or, gemensamma jakter, men framförallt har 
arbetstiden för viltvårdaren ökat under året. Insatserna har gett ett mycket bra resultat, 
men var o budgeterade. 

14 Parkverksamhet (- 1506 tkr) 

Vildsvinsproblemen har varit fortsatt stora under 2012. Medborgarna har upplevt stor 
otrygghet på grund av vildsvinen. Det har även varit ett stort tryck från allmänheten 
med krav på åtgärder. Gatuavdelningen har hanterat detta på en mängd olika sätt utifrån 
en handlingsplan som togs fram i samråd mellan andra markägare, jakträttsinnehavare 
och viltvårdaren. Åtgärderna bestod i att undanröja det som vildsvinen vill ha för att 
trivas; skydd, lugn och ro och tillgång till mat. Åtgärder som utfördes var röjning och 
gallring av bostadsnära skog, gemensam storjakt, störningar genom viltvårdare och 
hund, inköp av fallor med mer. Informationsinsatser på hemsidan och i Bro-Bålsta 
Bladet har genomförts. Allt detta har gett gott resultat och ökat förtroendet för 
kommunens sätt att agera. Ingen av dessa åtgärder var budgeterade och inte heller 
förutsägbara. 

Under hösten har en rad åtgärder genomförts för att minska det prognostiserade 
troderskottet Under hösten stoppades all skogsröjning i syfte att få bort vildsvinen, 
städningen i de centrala delarna av Bålsta minskades till ett minimum, borttagning av 
sommarblommor utfördes helt i egen regi och tömning av papperskorgar har överförts 
till egen regi. 

15 Utomhusanläggningar (147 tkr) 

Minskat köp av verksamhet. 

16 Ishall (-532 tkr) 

I samband med övertagandet av konstgräsplanen anställdes ytterligare personal. 
Tjänsten är en kombinationstjänst mellan verksamheten utomhusanläggningar (50 
procent) och verksamheten ishall (50 procent). Den del av arbetet som avser ishall är 
obudgeterad för 2012. Underskottet på verksamheten beror även på tillfalligt anställda 
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för att hantera ishallen under semesterperioden. 

17 Simhall (-384 tkr) 

Under 2012 har miljö- och teknikförvaltningen infört internhyra även internt mellan 
verksamheterna på förvaltningen. Omfördelning av budget från fastighet till 
galnavdelningen har inte skett fullt ut, vilket leder till ett underskott för simhallen. 

18 Skolmåltider, förskola (142 tkr) 

Minskat barnantal jämfört med budget. Därav arbetas färre timmar vilket leder till 
minskade kostnader. 

19 Skolmåltider, gymnasieskola (123 tkr) 

Gymnasieskolans restaurang har blivit populär och sålt mer måltider internt och externt. 

20 Bostadsanpassning (-123 tkr) 

Fler bostadsanpassningsbidrag har beviljats än budgeterat. Vilka anpassningar som ska 
beviljas är styrda enligt lag. Dessa har även varit dyrare än planerat, vilket gjort att 
verksamheten går med underskott. 

21 Fastighetsförvaltning (10 890 tkr) 

Internbudgeten för miljö- och tekniknämnden beslutades under hösten 2011. Under 
2012 har flera objekt tillkommit och budgeten har inte justerats. Detta har gjort att 
hyresintäkter har ökat under året. En stor förändring är att internhyra under året har 
infötis på miljö- och tekniknämnden samt att övriga verksamheter totalt ökat sin 
lokal yta. Anledningen till att internhyran nu har införts även inom miljö- och 
tekniknämnden är att alla verksamheter ska ha samma förutsättningar och detta 
underlättar även Räkenskapssammandraget till statistiska Centralbyrån. 

22 Adm fastighetsförvaltning (-450 tkr) 

Ökade kostnader avser konsulttjänster för utveckling av strategier för 
lokalresursförsörjning och lokalanvändning. Underskottet beror även på kostnader för 
fastighetsberedskap som inte var budgeterade i denna verksamhet. 

23 Tillsyn och skötsel (-1 414 tkr) 

Internbudgeten för miljö- och tekniknämnden beslutades under hösten 2011. Under 
2012 har flera objekt tillkommit, såsom simhall, ishall och utomhusan1äggningarna. 
Kostnaderna för dessa objekt har inte justerats i budget. Detta i kombination med den 
obudgeterade orobyggnationen av lokaler på Biskops-Arnö som genomfördes för att 
passa som evakueringslokal för de som tidigare bodde på Sjövägen l, Oktavia. Andra 
mer ekonomiskt fördelaktiga alternativ förkastades till förmån för verksamhetens krav 
på lokaler och valet föll därför på Biskops-Arnö. 

Under året har även avfallstaxan höjts, vilket har påverkat utfallet negativt, eftersom 
inte heller detta varit budgeterat. 

24 Avhjälpande underhåll (179 tkr) 

Mängden av avhjälpande underhåll beror till stor del på eftersatt underhåll vilket leder 
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till många mindre, men akuta åtgärder. Underskottet beror även på att den maskinella 
utrustningen i de 20 storköken börjar bli uttjänt och nämnden har därfår haft stora 
o budgeterade och akuta reparationer får detta. 

25 Planerat underhåll (1110 tkr) 

Under 2012 har ett överskott uppstått både avseende ekonomiska och personiella 
resurser till följd av att tid och stora investeringsmedel har lagts på underhållsåtgärder 
på Futurum, nedre, avseende miljöåtgärder och takrenovering. Andra större åtgärder är: 
renovering av tak och ventilation till köket på Rungårdens förskola, åtgärder får 
ventilation på Mansängens förskola, fasadrenovering på Annehills fårskola samt utbyte 
av uttjänta oljepannor till fårmån for bergvärme på Junibacken och Skogsbrynets 
förskola. 

26 Mediaförsörjning (-6 527 tkr) 

Internbudgeten för miljö- och tekniknämnden beslutades under hösten 2011. Under 
2012 har flera objekt tillkommit, såsom simhall, ishall och utomhusanläggningama. 
Kostnaderna får dessa objekt har inte justerats i budget, vilket bidrar till att ett 
underskott uppstått. 

Under senaste åren har flera större avstämningsfakturor avseende elfårbrukning 
inkommit, både positiva och negativa. För att slippa avstämningsfakturor i framtiden 
tog kommunen kontakt med elleverantören för att reglera samtliga objekt en gång för 
alla. Detta resulterade i korrigering av flera objekt och den som har fått mest 
uppmärksamhet är fakturan gällande fårbrukning på kommunhuset under perioden 
2004-2012 som uppgick till3,4 mkr. Kommunen och ellevantören diskuterar idag en 
fårlikning kring denna faktura. 

Under året har även V A-taxan höjts, vilket har påverkat utfallet negativt, eftersom inte 
detta varit budgeterat. 

27 Övriga fasta kostnader (-7 816 tkr) 

Internbudgeten får miljö- och tekniknämnden beslutades under hösten 2011. I samband 
med införandet av internhyra på miljö- och tekniknämnden har budgeten får denna 
verksamhet minskat och lagts över till de verksamheter som hyr lokaler av 
fastighetsavdelningen och därmed också betalar intemhyra. Kostnaderna har även ökat 
får fler inhyrda ytor. 

28 Lokalvård (-843 tkr) 

Underskottet på lokalvården beror delvis på hög sjukfrånvaro, ökad frånvaro vid vård av 
barn, fler långtidssjukskrivningar, ökade kostnader får vikarierande lokalvårdare, ökade 
kostnader för förbrukningsmaterial samt utökade lokalytor. För att hantera den ökade 
belastningen på avdelningen har framfår allt två åtgärder utförts. Dels har två 
arbetsledare utsetts som ska stötta arbetslagen vid frånvaro. Dels har hanteringen av 
materialbeställningar effektiviserats och lagermängden minskats. 

1 0.2/nvesteringsredovisning 
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Inventarier avskr 5 år -180 -150 o 150 2 

Inventarier avskr 3 år 
~---------------~--------1----------~--------~--------~-~ 

-92 -100 -596 -496 3 

Verksamhetsförändring 
miljö- och tekniknämnden 

Summa MTF 

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 

Skadegörelseföreb. åtg 

N Västerskog vägar 

Hantering av lokala 
trafiken 

Div. belysningspunkter 

Utemiljö, utrustn. skolor 

Centrumutveckling 

Lekplats 

Lastbergsvägen 

Gatu/Park i bostadsomr 

Räddningsväg Krägga 

Byte kvicksilverarmaturer 

Kommunala bad bryggor 

Konstgräsplan 

T rafiksäkerhetsåtg. 
kollektivtrafik 

Skokloster upprustning 

Ny plantering 
infart/genomfartsleder 

Järnvägsparken 

Summa gatuavdelningen 

Lundby ridanläggning 

Energieffektivisering 

Medborgarkontor 
kommunhus 

Nya Junibacken fastighet 

Styr- och regler 

Gröna Dalens kök 
återställande 

Verks. förändring 
Skolnämnd 

Konv. el och olja 

Ombygg nation kök 

Nytt LSS-boende (Oktavia) 

Utbyggnad 

o o 

-277 -625 

-634 -800 

-234 o 
-1 005 o 

-69 o 

-1 167 o 
-1 579 o 
-1 345 -814 

-2 306 o 
o -500 

-585 o 
o -1 000 

-1 805 -1 671 

-372 o 
o -2 796 

-258 -50 

-239 o 

-152 -100 

-123 o 
-11 873 -7 731 

o -2 000 

-2 o 

-765 -163 

o o 
-901 o 

-446 o 

-500 -230 

-1 741 o 
o -500 

-207 -13 143 

-2 324 -257 
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-96 -96 4 

-1 436 -811 

-1 009 -209 5 

o o 
o o 

o o 

o o 
o o 

-1 008 -194 6 

o o 
-414 86 

o o 
-481 519 7 

-897 774 8 

o o 
-2 957 -161 9 

o 50 

-37 -37 

-53 47 

o o 
-6 856 875 

-1 286 714 10 

o o 

-87 76 

-202 -202 11 

o o 

o o 

-382 -152 12 

o o 
-279 221 13 

-12 13 131 14 

-256 1 
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Brand och inbrottslarm 

Äldreboende Solängen 

T a kåtgärder skolor 

Reservkraft, kommunhuset 

Futurum renovering 

Verks. förändring 
Socialnämnden 

Skade.föreb. åtg. fastighet 

Verks. förändring 
Bildningsnämnden 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet Kommunhus 

Cafe Håbo 

Summa 
fastighetsavdelningen 

Summa miljö- och 
teknikförvaltningen 

-813 

-23 794 

-4 182 

-675 

-9 108 

o 

-64 

-1 399 

-135 

-80 

o 

-47136 

-59 286 

Kommentarer investeringsredovisning 

l. Inventarier a vs kr l O år 

-800 -814 -14 

-53 206 -47 327 5 879 15 

-5 959 -1 869 4 090 16 

-1 782 -1 943 -161 17 

-10 000 -14 870 -4 870 18 

-100 o 100 19 

o o o 

-220 -159 61 

-465 -8 457 20 

o o o 
-1 000 o 1 000 21 

-89 825 -69 494 20 331 

-98 181 -77 786 20 395 

Avvikelsen har uteslutande att göra med flytten för en del av miljö- och 
teknikförvaltningen från kommunhuset till de nya lokalerna i Landstingshuset Alla 
kostnader för bord, stolar, bokhyllor, konferensmöbler och köksmöbler, var 
o budgeterade, men var ett måste för att kunna etablera verksamheten i de nya lokalerna. 

2. Inventarier avskr 5 år 

För att hantera det stora underskottet för projekten avseende inventarier l O år och 
inventarier 3 år, har nämnden avvaktat med att investera inventarier med 
avskrivningstiden 5 år. 

3. Inventarier avskr 3 år 

Under april och maj månad drabbades kommunhuset av två inbrott där ett stort antal 
datorer blev stulna. För att snabbt kunna få igång verksamheten tvingades kommunen 
att återinvestera i nya datorer. Miljö- och tekniknämndens projekt, inventarier 3 år, har 
bekostat samtliga inköp av nya datorer, även de som gjorts till de andra förvaltningarna. 
Kommunen kommer inte att få tillbaka några pengar från försäkringsbolaget. 

4. Verksamhetsförändring miljö- och tekniknämnden 

För att hantera trångboddheten i kommunhuset och för att skapa enkelrum som var ett 
krav från upphandlingsavdelningen, så byggde miljö- och teknikförvaltningen om rum 
för att passa deras behov. Nya väggar byggdes upp, nya armaturer monterades in och 
väggar målades. 
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5. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

Högre kostnad än beräknat för projektering och geoteknisk undersökning av Kraftleden. 

6. Centrumutveckling 

Projektet har löpt under flera år och det har tidigare beslutats att den största delen av 
dessa investeringsmedel skulle användas av galnavdelningen till att förbättra och 
försköna centrum. 

Det har även beslutats att planavdelningen som tidigare låg under miljö- och 
tekniknämnden skulle få utnyttja 500 tkr till att ta fram ett detaljplaneprogram för 
centrum för dessa pengar. Under 2010 utnyttjade planavdelningen 91 tkr, under 2011-
394 tkr och under 2012- 195 tkr, vilket gjort att avdelningen gjort av med mera pengar 

än de öronmärkta 500 tkr. Detta är skälet till att detta projekt gjort ett underskott under 
2012. Projektet pågår och överförs till2013. 

7. Räddningsväg Krägga 

Redovisat resultat avser iordningställande av gång- och cykelväg på gamla banvallen i 
Krägga/Stämsvik. 

Projektet pågår och överförs till2013. 

8. Byte kvicksilverarmaturer 

Utbyte av kvicksilverarmaturer ska vara klart till2015. Projektet pågår och överförs till 
2013. 

9. Konstgräsplan 

Färdigställande av konstgräsplan. Ökade kostnader på grund av oförutsägbara fel på 
dränering och underbyggnader. Projektet pågår och överförs till2013. 

10. Lundby ridanläggning 

Åtgärder genomförda utifrån verksamhetens behov. Anläggning av ridbana återstår och 
kommer att genomföras 2013. Projektet pågår och överförs till2013. 

11. Nya Junibacken fastighet 

Återuppbyggnad av Junibackens förskola som brann ner den 24 maj 2012. Förskolan 
bestod av sex avdelningar för totalt l 05 barn. Provisoriska paviljonger är uppställda på 
intilliggande skolgård och används av verksamheten fram till att en ny förskola är 
uppbyggd. Denna försäkringsskada kommer att ersättas av försäkringsbolaget. För 
återuppbyggnaden av förskolan föreslås kommunfullmäktige att bygga ut förskolan med 
ett antal avdelningar för att samordna avdelningar och nyttja lokalerna bättre. Nya 
Junibacken har under året haft ett underskott med 200 tkr. Projektet pågår och överförs 
till2013. 

12. Verksamhetsförändring Slwlnämnd 

Verksamhetsanpassning för klassrum på Vibyskolan. Verksamheten belastas med 
tilläggshyra för åtgärden. 
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13. Orobyggnation kök 

Myndighetskrav/föreläggande. Åtgärder för att skapa en godkänd miljö för tillagnings
och mottagningskök Om byggnation är planerad att genomföras på Viby skola och 
förskola (Projektering 2013, byggnation eventuellt 2014) samt Nybygget förskola, 
Skeppsgården förskola och Skogsbrynet förskola (2015). Endast förstudie pågick under 
2012 vilket medför mindre kostnader än budgeterat. 

14. Nytt LSS-boende (Oktavia) 

Nybyggnation av LSS-boende som ersätter befintligt boende på Sjövägen l. På grund 
av överklagan av upphandlingen har projektet fördröjts cirka nio månader. 
Upphandlingen är nu klar och projektering och byggnation kommer att påbörjas under 
2013. Projektet pågår och överförs ti112013. 

15. Äldreboende Solängen 

Nybyggnation av äldreboende med 40 lägenheter, tillagningskök och 
personalutrymmen. Byggnaden har en beräknad energiförbrukning på 66 kWh per 
kvadratmeter och år, vilket är betydligt lägre än det tillåtna värdet på !lO kWh per 
kvadratmeter och år. Viss del av energin kommer från förnybar energi i form av 
solfångare. Inflyttning är planerad till mars 2013. Byggnationen är fårdigställd och 
inflyttning sker i mars 2013. Projektet pågår och överförs ti112013. 

16. Takåtgärder skolor 

Flera skolor och förskolor har under framför allt vintertid haft problem med inläckage 
av vatten. Åtgärder syftar till att få långsiktigt hållbara och täta lösningar. Futurum 
fardigställdes 2012. Västerängen är planerad att genomföras 2013-2014 samt Fridegård 
under 2015-2016. Projektet pågår och överförs till2013. 

17. Reserv kraft, kommunhuset 

Ny reservkraftscentral installeras till kommunhuset Projektet pågår och kommer att 
slutredovisas under 2013. Kommunen har sedan tidigare beslutat att genomföra åtgärder 
i kommunhuset för att förstärka kommunens krisledningsförmåga, så att det skapas 
förutsättningar för en effektiv och säker ledning. Detta har skett i samarbete med 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

Vidtagna åtgärder är bland annat installation av reservkraftsanläggning utanför 
kommunhuset, uppdatering av audio- och videoutrustning i konferensblocket samt 
orobyggnation och uppdatering av släck- och larmutrustning i serverrum och nodrum. 
Kommunen har hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansökt om 
bidrag på 50 procent av kostnaden för ombyggnationen. Bidraget betalas ut efter 
avslutat projekt och kommunen har i december månad 2012 fått en delutbetalning på 
detta och återstående pengar betalas ut till kommunen under första kvartalet 
2013. Projektet pågår och överförs till2013. 

18. Futurum renovering 

Omfattande renovering har genomförts på Futurum nedre, för att åtgärda problem i 
inomhusmilj ön. Huvudsakliga problem i byggnaden var golv, syllar i yttervägg och 
fuktskador efter takläckage. I samband med åtgärderna för problemen har även 
energisparande åtgärder genomförts så som stambyte av värmesystem, byte till mer 
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energieffektiva fönster. För att möjliggöra åtgärdema har verksamheten bedrivits i 
inhyrda paviljonger. 

Fördyrande åtgärder tillkom för storkök, specialsalar, utvändiga markarbeten och även 
mer omfattande renovering av ytskikt. Renoveringen påbörjades våren 2011 och 
fårdigställdes 2012. 

19. VerksamhetsfOrändring Socialnämnden 

Inga verksamhetsanpassningar har genomförts mot socialnämnden. 

20. Tillgänglighet 

Åtgärder för att skapa en bättre tillgänglighet har genomförts på Futurumskolan och 
kommunhuset 

21. Cafe Håbo 

Ombyggnation för att skapa ett bättre anpassat cafe i kommunhuset Projektet 
påbörjades 2012 och är planerat att slutföras 2013. Projektet pågår och överförs till 
2013. 
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1 Sammanfattning 

V A-avdelningens verksamhet är helt avgiftsfinansierad och redovisas därför separat. 
V A- avdelningen redovisar ett underskott på 2,4 mkr. Avdelningens kostnader ska 
finansieras av abonnenternas avgifter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Underskottet inom externa intäkter beror på att avdelningen har fakturerat mindre vatten 
än beräknat, driftkostnaden för markarbeten och övriga anläggningsentreprenader blev 
högre än budgeterat eftersom avdelningen hade flera vattenläckor och servisventilsbyten 
än beräknat. 

Årets huvudsakliga arbete för VA-avdelningen var det fortsatta arbetet med om- och 
tillbyggnad av Bålsta reningsverk. Pumpstationer har också rustats upp och kommunen 
antog en ny policy för dagvatten. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

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

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

3 Arets händelser 

Om- och .tillbyggnad av Bålsta reningsverk 

För VA-avdelningen var det största projektet om- och tillbyggnaden av Bålsta 
reningsverk som har pågått hela året. Införandet av kväverening beräknas ske våren 
2013. I samband med detta projekt har avdelningen påbörjat byggnationen av 
personalbyggnaden. 

Kommunfullmäktige antog en dagvattenpolicy som avdelningen ska börja arbeta med 
under kommande år. 

Åtgärder fOr riskhantering 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys vad gäller kommunens dricksvattenförsörjning 
har resulterat i att avdelningen har påbörjat arbetet med att plombera brandposter, och 
avdelningen har skaffat släpvagnar för dricksvattentankar i syfte att kunna erbjuda 
kommuninvånama dricksvatten även om en vattenläcka inträffar, och avdelningen har 
också installerat skalskydd på alla vattenverk och råvattenintag. 

Alla pumpstationer har rustats upp för att följa kraven avseende arbetsmiljö och miljö. 
På Rodervägen gjordes en omläggning av ledningar. 

~A-avdelningen, Arsredovisning nämnder 2012 3(12) 



4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

'ii'cc~ criS;':iJlutzot~ \fil 

Externa iniakter 29230 35100 33 062 -2 038 

l nterna iniakter 219 o 3229 3229 

Summa intäkter 29449 35100 36 291 1191 

Lönekostnader -5376 -6 508 -6 949 -441 

Köp av -5 867 -6 585 -8 834 -2 249 verksamheter 

övriga kostnader -4 211 -10 047 -6 569 3478 

Interna kostnader -12 425 -11 960 -16 348 -4 388 

Summa -27 879 -35100 -38 700 -3 600 kostnader 

Resultat 1 570 o -2 409 -2 409 

V A -avdelningens verksamhet är helt avgiftsfinansierad och redovisas därför separat. 
Avdelningens kostnader ska finansieras av abonnenternas avgifter för vatten, avlopp 
och dagvatten. 

Underskottet inom externa intäkter beror på att avdelningen har fakturerat mindre vatten 
än beräknat och på att vissa intäkter bokförts som interna fast de har budgeterats inom 
andra intäktsposter. 

Lönekostnaderna ökade på grund av att verksamheten utökats med en projektanställd 
upphandlare under januari-oktober. 

Driftkostnaden för markarbeten och övriga anläggningsentreprenader blev högre än 
budgeterat eftersom avdelningen hade flera vattenläckor och servisventilsbyten än 
beräknat. 

Övriga kostnader var lägre än budgeterat på grund av att avdelningen hade budgeterat 
för ett överskott för att slippa höja taxan alltför mycket de närmaste åren. 

De interna kostnaderna var högre än beräknat på grund av högre ränte- och 
kapitaltjänstkostnader än budgeterat. 

Underskottet på 3,3 mkr redovisas i en fond för VA-avdelningen. Den ingående fonden 
för 2012 var 925 tkr. Utgående fond, det vill säga saldot vid årets slut, var- 2 409 tkr 
(925 tkr minus underskottet på 3,3 mkr). 

4.2 Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 

Brukningsavgifter 

övriga intäkter 

Anläggningsavgifter 

Periodisering av årets 
anläggningsavgifter 

1 
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28463 24 681 

o o 
2 501 8 197 

-2 501 -8 239 
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Periodisering av tidigare års 
anläggningsavgifter 

Förändring av 
investeringsfond 

Förändring av kortfristig 
skuld till abonnentkollektivet 
(förutbetalda intäkter) 

Interna intäkter (inom 
2 koncernen) 

Summa intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Externa kostnader 3 

Interna kostnader (inom 
4 koncernen) 

Avskrivningar 5 

Summa kostnader 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Summa verksamhetens 
nettokostnad 

Resultat före extraordinära 
poster 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Arets resultat 

4.3 Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

Lån till kommunen 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital 

Eget kapital 

/ 

·-· --
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593 539 

925 o 

o o 

4669 4 271 

34650 29449 

-22 298 -16 882 

-879 -959 

-7 277 -5450 

-30 454 -23 291 

1 640 1 434 

-8 245 -6 022 
-· 

-6605 -4 588 
__ ,_ 

-2 409 1 570 

o o 
o o 

-2409 1 570 

238 492 153 691 

238 492 153 691 

39643 37 736 

39 643 37 736 

278 135 191 427 

925 -645 
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Varav årets resultat -3 334 1 570 

Summa eget kapital -2 409 925 

Avsättningar 

Pensioner o o 
Summa avsättningar o o 

Långfristiga skulder 

Lån av kommunen 240 698 152 414 

Investeringsfond o o 
Förutbetalda intäkter från 39643 37 736 anläggningsavgifter 

Summa långfristiga skulder 280 341 190 150 

Kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och o o förutbetalda intäkter 

Övriga skulder, sem lönaskuld 203 352 

Summa kortfristiga skulder 203 352 

Summa eget kapital och 
278 135 191 427 skulder 

4.4 Noter till resultaträkningen 

Not 1 

Brukningsavgifter tkr Utfa/12012 Utfall 2011 

Fast förbrukningsavgift VA 12894 11 279 

Rörlig förbrukningsavgift VA 15 524 13 349 

Övriga ersättningar 45 53 

Summa intäkter 28 463 24 681 

Not2 

Interna intäkter (inom 
Utfa/12012 Utfa/12011 koncernen) 

Fast förbrukningsavgift VA 1 113 762 

Rörlig förbrukningsavgift VA 3 341 3 289 

Summa intäkter 4454 4 051 

Not3 

Externa kostnader tkr Utfa/12012 Utfa/12011 

Personalkostnader 6949 5 376 

Köp av verksamhet 323 367 
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Externa kostnader tkr Uffall2012 Uffall 2011 

övriga kostnader 15 026 11 139 

Summa kostnader 22 298 16 882 

Not4 

Interna kostnader (inom 
Uffall2012 Uffall 2011 koncernen) tkr 

Personalkostnader o o 
Köp av verksamhet o o 
övriga kostnader 879 959 

Summa kostnader 879 959 

Nots 

Avskrivningar tkr Uffall2012 Uffall2011 

Bålsta vattenverk 1 531 1 458 

skokloster vattenverk 258 231 

Bålsta reningsverk 2 994 1 494 

skokloster reningsverk 168 166 

Högreservoaren 8 8 

Bålsta ledningar 1 634 1 415 

skokloster ledningar 46 44 

Larm och kommunikation 257 250 

Bålsta pumpstationer 276 167 

Bålsta dagvattendammar 58 52 

Bilar och inventarier 47 165 

Summa kostnader 7 277 5450 

4.5 Investeringar 

IHI(r>, , 0 ~ ill1 ,<,\JJ~0\ l:;,; '" :; 
Inkomster 8 736 o o o 
Utgifter -25 901 -84 060 -92 075 -8 015 

a -17165 -84 060 -92 075 -8 015 

V A -avdelningen överskred investeringsbudgeten, på grund av o budgeterade eller 
oförutsedda kostnader i flera projekt. 

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Övergran, Kivinge, Tallbacka är ett 
pågående projekt sedan 2007 där ersättningar och ledningsrätter inte funnits med i 
budgeten. Projektet väntas bli slutfört 2013. 

Oförutsedda saneringskostnader 

Av arbetsmiljöskäl har den gamla personaldelen på reningsverket rivits och avdelningen 
har börjat bygga en ny personaldeL Vid rivningen av den gamla personaldelen visade 
sig huset i1mehålla asbest vilket ledde till oförutsedda saneringskostnader. Bygget är ett 
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pågående projekt som beräknas avslutas 2013. 

Kostnader över budget för kommunalt V A med mera 

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i tätorten sker hela tiden, och fler 
nybyggnationer med längre ledningsdragningar har medfört högre kostnader än 
budgeterat. 

Ökade miljö- och arbetsmiljökrav samt haverier krävde större investeringar än planerat 
inom projektet med pumpstationer. 

Kväverening är ett pågående projekt som ska bli klart under 2013. På grund av 
förekomsten av berg i bassängschakten, som inte framkom vid den geotekniska 
undersökningen, krävdes sprängningar som medförde extra kostnader utöver budget. 

4.6 Driftredovisning 

VA gemensamt 11 331 11 447 9945 -1 502 

Vattenverk -2 560 -3 097 -2 691 406 

Pumpstationer -1106 -970 -1 720 -750 

Ledningsnät -1 699 -2 605 -3 387 -782 

Reningsverk -4 396 -4 775 -4 556 219 

VA-avdelningen redovisade ett underskott på 2,4 mkr. Underskottet beror främst på 
ökade kostnader för räntor och kapitaltjänster, ökade miljö- och arbetsmiljökrav samt 
haverier och ökade elkostnader på grund av mer nederbörd än normalt. På ledningsnätet 
har det också varit flera vattenläckor och servisbyten än beräknat. 

5 Måluppfyllelse 

5. 1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

5. 1. 1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Uppfyllt 

Senaste kommentaren 

Avdelningen har utökat öppettiderna hos kundijänst, som numera har öppet även under 
lunchtid. Avdelningen har i övrigt tagit fram ett förslag till dagvattenpolicy, som har 
antagits i kommunfullmäktige. 
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5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5. 2. 1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Uppfyllt 

Senaste kommentaren 

Avdelningen arbetar med att revidera underhållsplanerna på alla verk, och utvärderar 
och följer upp utökningen av kommunalt vatten och avlopp i Övergran, Brunnsta och 
E killa. 

5. 2. 2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Uppfyllt 

Senaste kommentaren 

VA-avdelningens kundtjänst har utökat öppettiderna, och avdelningen skickar ut riktad 
information om V A-verksamheten, exempelvis taxor med mera, till nyinflyttade i 
kommunen. 

5.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5. 3. 1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens 
resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen 

Uppfyllt 

Senaste kommentaren 

Avdelningen leasar två elbilar och arbetar med att ta fram ett fårslag till 
vattenskyddsområde för Skokloster. 

6 Viktiga förändringar och trender 

EU:s vattendirektiv kommer att påverka hela VA-verksamheten i konnnunen. 
Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla sjöar och vattendrag 
samt grundvatten ska få en god kemisk och ekologisk status. I flera fall krävs 
utredningar som ska leda till faktiska åtgärder. Exempel på sådana åtgärder och planer 
är en dagvattenpolicy, V A-plan och imättande av vattenskyddsområden. 

7 Plan för valfrihet och konkurrens 

8 Intern kontroll 

Avdelningen följer VA 2050 (som är avdelningens verksamhetsplan och långsiktig plan 
till 2050) och uppdaterar regelbundet lathundarna på kundtjänst. Avdelningen fyller 
också i driftstörningsrapporter vid varje avvikelse och har tagit fram nya blanketter för 
bland annat anslutning till kommunalt vatten och avlopp och får spolning av isbanor. 
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9 Volymer och nyckeltal 

9.1 VA-avdelningen 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 1 689156 1 633 463 1 715 660 1 690 000 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 2 303 564 2 336 901 2 271 460 2 300 000 

Antal abonnenter, st 5 591 5 760 5 888 5 765 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Den producerade mängden dricksvatten har ökat till följd av att fler hushåll i kommunen 
har anslutits till kommunalt vatten och avlopp. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Mängden avloppsvatten blev något lägre än beräknat. 

Antal abonnenter, st 

Fler abonnenter har tillkommit efter att avdelningen har följt upp anslutningar i 
omvandlingsområdena Ekilla, Brunnsta och Övergran. 

10 Drift- och investeringsredovisning 

10.1 Driftredovisning 

Vatten och avlopp gem 11 331 11 447 9 945 -1 502 

Vattenverk drift -2 560 -3 097 -2 691 406 

Pumpstationer drift -1106 -970 -1 720 -750 

Ledningsnät drift -1 699 -2 605 -3 387 -782 

Reningsverk drift -4 396 -4 775 -4 556 219 

Summa 1 570 o -2 409 -2 409 

Kommentarer driftredovisning 

l. Vatten och avlopp gemensamt (-l 502 tkr) 

Ökade kostnader på grund av ökade kostnader för räntor och kaptialtjänst 

2. Vattenverk drift (406 tkr) 

2 

3 

4 

5 

Minskade kostnader på grund av att besparingar har gjorts för att minska avdelningens 
totala underskott 

3. Pumpstationer drift (-750 tkr) 

Ökade kostnader på grund av ökade miljö- och arbetsmiljökrav samt haverier och ökade 
elkostnader på grund av mer nederbörd än normalt 

4. Ledningsnät drift (-782 tkr) 
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Ökade kostnader på grund av flera vattenläckor och servisbyten än prognosliserat 

5. Reningsverk drift (219 tkr) 

Minskade kostnader på grund av att besparingar har gjorts får att minska avdelningens 
totala underskott 

1 0.2/nvesteringsredovisning 

övergran,Tallbacka, 
Kivinge 

Larm o kommunikation 

Inventarier, data- VA-avd 

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, BålstaRV 

Summa 

-6 583 

-225 

-117 

-1 487 

-616 

-801 

-4 042 

-13 

-2 

o 
1 516 

700 

-655 

-81 

-4 759 

-17 165 

Kommentarer investeringsredovisning 

l. Övergran,Tallbacka, Kivinge 

1 540 -2 727 -4 267 1 

-1 028 -1 002 26 2 

-100 -33 67 3 

-1 000 -820 180 4 

-6 346 -5 929 417 5 

-1 723 -1 810 -87 6 

-4 566 -4 635 -69 7 

-1 487 -1 487 o 8 

-4 497 -5 798 -1 301 9 

-800 -800 o 10 

-465 -677 -212 11 

-100 o 100 12 

-517 -847 -330 13 

o o o 14 

-62 971 -65 510 -2 539 15 

-84 060 -92 075 -8 015 

Pågående projekt där ersättningar och ledningsrätter inte funnits med i budgeten, 
fårväntas avslutas 2013 

2. Larm o kommunikation 

Pågående projekt, fårväntas avslutas 2013 

3. Inventarier, data - V A-avd 

Inga större inköp har skett 2012, projektet fortsätter 2013, då ny personalbyggnad står 
klar och ska möbleras. 

4. Processforbättring VV 

Processfårbättringar sker ständigt får att optimera driften 
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5. Kapacitetsökning Bålsta VV 

Kapacitetsökningar sker för att kunna öka mängden levererat vatten 

6. Processförbättring RV 

Projektet är avslutat och klart 

7. Omläggning ledningar 

Enligt tillståndet för Bålsta reningsverk ska ledningar läggas enligt en omläggningsplan. 
Under 2012 har ledningar på Rodervägen lagts om 

8. PLC Byte, Bålsta ARV 

Projektet är avslutat och klart 

9. Personaldel Bålsta ARV 

Pågående projekt som beräknas avslutas 2013. Vid rivning av del gamla personaldelen 
visade det sig innehålla asbest vilket har lett till ökade saneringskostnader. 

10. Nytt tak, BålstaRV 

Projektet är klart och avslutat 

11. Exploatering tätort 

Utökning av kommunalt V A i tätorten sker hela iden 

12. Exploatering Viby äng 

Projektet har varit vilande under 2012 

13. Upprustning pumpstation 

Ökade miljö- och arbetsmiljökrav samt haverier har krävt större investeringar än 
planerat 

14. Luktreduldion, BålstaRV 

Projektet är klart och avslutat 

15. Kväverening, BålstaRV 

Pågående projekt som avslutas under 2013. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Arsredovisning nämnder 2012 

Avfallsavdel n i n gen 



1 Sammanfattning 

Avfallsavdelningen redovisade ett underskott på 442 tkr, främst beroende på nya 
entreprenadavtal som började gälla från och med 15 oktober 2012. 

A v delningen upphandlade en ny entreprenör för avfallsinsamling, tillsammans med 
Upplands-Bro kommun. Avdelningen tog tillbaka driften av återviuningscentralen i 
kommunal regi och började förbereda för ett nytt insamlingssystem som innefattar 
matavfalL 

2 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. 

Finansierad av avgifter 

Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med avgifter som enligt miljöbalken ska 
användas för att transportera hushållsavfall och liknande avfall till en 
behandlingsanläggning och se till att avfallet återvinns eller bortskaffas. 
Avfallsavdelningen ansvarar också för tömning av slam från slamavskiljare och 
fettavskilj are, samt latrinhämtning och insamling av småbatterier. 

Avfallshantering för miljö- och resurshushållning 

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

Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro kommun när det gäller kund\iänst 
och fakturering för V A- och avfallsfrågor. Samverkan ska ge högre kvalitet på 
verksamheten och leda till såväl minskad sårbarhet som kostnadseffektivisering. 

3 Arets händelser 

I samarbete med Upplands-Bro kommun upphandlade avfallsavdelningen en ny 
entreprenör, och entreprenaden började gälla den 15 oktober 2012. 

I samband med den nya entreprenaden har alla kärl i kommunen inventerats. 
Inventeringen var en del av avdelningens förberedelser inför ett nytt insamlingssystem. 
Avfallsinsamlingen ska framöver skötas med hjälp av ett digitalt avläsningssystem. Den 
digitala avläsningen ska ge avdelningen ett bättre underlag för ökad service. På så sätt 
ska det bli lättare för kund\iänst och entreprenör att kommunicera och kvalitetssäkra 
kommunens avfallsinsamling. 
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Återvinningscentralen tillbaka i komrunnens regi 

Avfallsavdelningen tog tillbaka driften av återvinningscentralen i egen regi vilket har 
gett kommuninvånarna ökad service och avfallsavdelningen större mö j Iighet att 
utveckla verksamheten. 

A v delningen anställde en kommunikatör som arbetar halvtid med information om 
vattenlavlopp och avfalL En projektledare har också anställts för att arbeta med 
matavfallsprojektet 

Översyn av taxor och föreskrifter 

I sarnarbete med Upplands-Bro har avfallsavdelningen sett över avfallstaxan och 
avfallsföreskrifterna och anpassat dem till det nya insamlingssystem et, nya lagar och 
kommande krav. Föreskriftema har skickats ut på sa1måd för att antas av 
kommunfullmäktige under våren 2013. Avfallstaxan kommer att tas upp för beslut i 
kommunfullmäktige våren 2013. 

4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

~ ;' ~ ~ ~ <':>0.' 

Externa intäkter 17 868 18 382 16 901 -1 481 

Interna intäkter 216 531 1 573 1 042 

Summa intäkter 18 084 18 913 18474 -439 

Lönekostnader -1 739 -1 829 -2 010 -181 

Köp av -5 155 -5 754 -6 236 -482 
verksamheter 

övriga kostnader -8 582 -10 800 -8 033 2 767 

l nierna kostnader -2 335 -530 -2 637 -2 107 

Summa -17 811 -18 913 -18 916 -3 
kostnader 

Resultat 273 o -442 -442 

Avfallsavdelning är en laxefinansierad verksamhet som får sina intäkter via 
avfallstaxan. Avdelningen redovisade för 2012 ett underskott på 44 2 tkr vilket främst 
beror på att nya entreprenadavtal har handlats upp som gäller från 15 oktober 2012. På 
grund av ändring i bokföringen har de externa intäkterna blivit lägre än budgeterat 
medan interna intäkter har blivit högre. Detsamma gäller posterna övriga kostnader och 
intema kostnader. 

4.2 Investeringar 

Inkomster o o o o 
Utgifter -3 o -5 -5 

Summa -3 o -5 -5 

Kostnaden på 5 000 kronor beror på att avdelningen köpte in en dator under året, som 
inte var budgeterad. 
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5/L je 

4.3 Driftredovisning 

Avdelningen redovisade ett underskott på 442 tkr vilket främst beror på att nya 
entreprenadavtal har handlats upp som gäller från 15 oktober 2012. 

5 Måluppfyllelse 

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

5. 1. 1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Uppfyllt 

Senaste kornmentaren 

Bytesbodens verksamhet har utökats och blivit tillgänglig för fler besökare. 

5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Ingen 

5.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 
Uppfyllt 

Senaste kornmentaren 

Kundtjänsts öppettider har utökats och kundtjänst har numera öppet även lunchtid. 
A v delningen skickar också ut riktad information om verksamhet, taxor med mera till 
nyinflyttade i kommunen. 

5.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

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

Uppfyllt 

Senaste kornmentaren 

Avdelningen deltar på miljöveckan och Håbo festdag för att sprida information. 
A v delningen leasar en el bil tillsammans med V A -avdelningen. En ny avfallsentreprenör 
har upphandlats, där avtalet omfattar en obligatorisk utsortering av matavfalL 
Avdelningen har även påbörjat en revidering av renhållningsordningen och 
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avfallsplanen. 

6 Viktiga förändringar och trender 

Fossilfri kommun 2030 

Håbo kommun strävar efter att följa de nationella miljömålen och bli en fossilfri 
kommun 2030. Ett steg på vägen är att återviuna mer och hantera avfall på ett 
miljövänligare sätt. År 2013 är det därför dags, då avdelningen börjar samla in utsorterat 
matavfalL 

Insamling av matavfall 

Matavfallsinsamlingen införs etappvis i ett område i taget med start 2013. Målet är att 
alla i kommunen ska kunna sortera sitt matavfall inom ett drygt år. Sortering av 
matavfall kommer att bli obligatoriskt. 

Åtgärder som forbättrar servicen 

Avfallsinsamlingen kommer framöver att skötas med hjälp av ett digitalt 
avläsningssystem. Den digitala avläsningen ska ge avdelningen ett bättre underlag för 
ökad service. 

Servicen, öppettiderna och skyltningen på återviuningscentralen kommer att 
kundanpassas ytterligare som ett led i att öka kunskapen och förbättra 
avfallshanteringen i kommunen. 

Fastighetsnära insamlingavelavfall kommer att erbjudas till fler hushåll för att 
felsorteringen ska minska och för att det farliga avfallet i elavfallet ska kunna tas om 
hand på ett säkrare sätt. 

För att öka servicen ska en mobil återvinningscentral införas på prov i Skokloster. Den 
mobila insamlingen kommer att ske några gånger på våren och några på hösten. 

7 Plan för valfrihet och konkurrens 

8 Intern kontroll 

Avdelningen har en årsplanering och checklistor som ses över regelbundet. 
Projektplaneringsmallar används vid större projekt. Uppföljning av verksamheten sker 
på arbetsplatsträffar. 

9 Volymer och nyckeltal 

9.1 Avfallsavdelningen 

Hushållsavfall, ton/år 4 515 4288 4 511 4 500 

Antal besök vid åteiVinningscentralen, st 66 041 76422 77 849 67 500 

Avfallsavdelningen, Arsredovisning nämnder 2012 

5"-- # 
5(7) 



Antal ton avfall på återvinningscentralen 4 690 5 350 5626 5000 

Hushållsavfall, kg/invånare 230 219 228 235 

Grovavfall, kg/invånare 239 321 286 250 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura(%) 16 22 20 21 

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall ökade inte så mycket som beräknat under 2012. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antalet besökare ökade 2012 men minskade något i december. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Mängden grovavfall har ökat på grund av att allt f1er besöker återvinningscentralen i 
Västerskog. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Mängden hushållsavfall blev lägre än beräknat, troligtvis för att kommuninvånarna har 
blivit bättre på att sortera ut sina förpackningar och sitt grovavfalL 

Grovavfall, kg/invånare 

Allt f1er kommuninvånare besöker återvinningscentralen i Västerskog för att lämna sitt 
grovavfalL 

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

Andelen kommuninvånare som är anslutna till e-faktura var oförändrad under året. 

1 O Drift- och investeringsredovisning 

10.1 Driftredovisning 

Avfallshantering 249 o -587 -587 

Kundtjänst VA/avfall 24 o 145 145 2 

Summa 273 o -442 -442 

Kommentarer driftredovisning 

l. Avfallshantering (-587 tkr) 

Avdelningen gör ett underskott på grund av uppstart av ny insamlingsentreprenad samt 
inforande av kärlregistrering. 

2. Kundtjänst VA l avfall (145 tkr) 

Avdelningen gör ett överskott då vissa tjänster inte nyttjats under året. 
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10.2/nvesteringsredovisning 

Inventarier dator o o -5 -5 

Summa o o -5 -5 

Kommentarer investeringsredovisning 

A v delningen har köpt in en dator nnder året, denna dator var o budgeterad. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 20 MTN 2012/34 

Rapportering av synpunkter i samband med årsredovisning år 
2012 

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

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, dels i samband 
med årsbokslutet. 

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

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

Enligt den utdragna synpunktsrapporten är det i endast gamavdelningen som 
har ratt in synpunkter där vildsvinsrapporter överväger följt av snöröjning. 
Andra frågor som tas upp är: trafiksäkerhet, belysning, trädfällning, 
skrotbilar, klotter, parkering, gräsklippning, nedskräpning med mer. 

Under år 2013 kommer förvaltningen att se över synpunktshanteringen för 
att ra med fler avdelningar i rapporteringen. 

Beslutsunderlag 
Synpunktsrapport för 2012, januari - december, daterad 2013-02-0 l 
(skrivs inte ut i pappersform, på grund av antal sidor) 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkärmer redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 21 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

MTN 2012/120 

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

Uppdrag Granvallen och Gransäterskolan 
På uppdragslistan påfördes efter beslut på miljö- och tekniknämndens 
sammanträde den 28 januari,§ 7/2013, ett uppdrag avseende kostnader och 
konsekvenser för användande av Granvallen för idrottsverksamhet samt att 
anlägga grusplanen vid Gransäterskolan som gräsplan. Enligt 
gatuavdelningen medfur anläggande av gräsplan vid Gransäterskolan stora 
anläggningskostnader då den planen inte är tillräckligt stor. Dessutom 
används planen i nuläget av elever i Gransätersko lan. Det bestämdes att 
utredning av kostnader och konsekvenser för användande av grusplanen vid 
Gransäterskolan inte ska göras med ovanstående motivering. 

Uppdrag Cafe Håbo 
På uppdragslistan påfördes efter beslut på miljö- och tekniknämndens 
sammanträde den 28 januari 2013, § 11/2013, ett uppdrag om att 
ombyggnad av Cafe Håbo ska påbörjas. Enligt fastighetsavdelningen är 
denna ombyggnad redan påböJjad. Uppdraget flyttas under avslutat i 
uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista, daterad 2013-01-30 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisning av uppdragslista, 
daterad 2013-01-30. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.505 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 

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

RAPPORT 

Datum 

2013-01-30 

1 (6) 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.312 

Uppdragslista (uppdaterad efter miljö- och tekniknämndens 
sammanträde 2013-01-28) 

om upprättande av 
en rullande långsiktig plan att göras under 2013 

för underhåll och upprust- med hjälp av extern 

ning av skol- och förskole- konsult som finansieras 

gårdar 
via investeringsmedel 
för upprustning av skol-

Uppdra till förvaltningen att ta och förskolegårdar 
fram dels en skötselplan för drift 
och periodisk1 underhåll som in-
kluderar säkerhetsbesik1ning och 
dels en upprustningsplan för sko-
lor och förskolor. De behov som 
framkommer i planen prövas i 
samband med det årliga budgetar-
betet. 
Med av 

090609 möjlighet till extern fi-

§56 inom nansiering, MTN 

Uppdra till att un- § 92/2012, lämnat till 

dersöka möjligheten att uppföra 
KS 

ett antal hundrastgårdar inom Investeringsmedel finns 
kommunen. för 2013 men ingen ut-

ökad driftbudget, alter-
nativ finansiering av 
driften söks 

n va Gängväg klar. 
samt utrycknings-

väg från Ekolskrog till Stäm- Upphandling pågår, 
svik arbetet med utryck-
Uppdra till förvaltningen att i ningsväg kommer 
samband med besvarande av mo- inte påbörjas förrän 
tionom GC-väg via Stämsvik 2013 
även ta med ovan gångväg och ut-
rycknings väg. 

MTN 20 av befintliga 
101207 samhetsområden utvecklings-

§ 121 Uppdra till förvaltningen att utre- avdelningen och kom-

da om ytterligare fastigheter kan mundirektören 

inkluderas i befmtliga verksam-
hetsområden. 



HÅBO 
KOMMUN 

110406 
§ 44 

MTN 
1!0406 

§ 45 

110406 
§ 46 

20101111 

RAPPORT 
Datum 

2013-01-30 

Ansökan om medlemskap 
Sveriges Ekokommuner 
Uppdra till förvaltningen att upp
fylla de 4 systemvillkoren snarast 
och ansökan om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner och där
med bifalla Fred Rydbergs (KD) 
motion på samma tema. 

rreservat 
Uppdra till förvaltningen att fort
sätta utreda möjligheterna för att 
bevara Bålstaåsen som naturre
servat under mandatperioden 
201!-2014. 

Miljöplan och m 
Hå bo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Häbo kommun under mandatperi
oden2011-2014. 

Uppdra till förvaltningen att till
sätta en arbetsgrupp för att arbeta 
med miljöplan/program för Håbo 
kommun. 

fri kommun 2030 
Uppdra till förvaltningen att utre
da möjligheterna för Håbo kom
mun att bli en fossilbränslefri 
kommun till2030. 

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

MK 

!E AA 

2(6) 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.312 

servatörer i Sveriges 
ekokommuner fram tills 
årsmötet våren 2013. 
Ansökan om medlem~ 
skap kan lämnas in först 
när vi har en antagen 
miljöplan. 

Avvaktar fOrankring 

i en 
förvaltningsöverskri
dande projektgrupp och 
politisk referensgrupp. 
Arbete pågår med fram
tagande av etappmål 
och handlingsplaner. 
Inväntar avstämning 
med Jedningsgrupp. Ar
bete med framtagande 
av indikatorer fur upp
följning kvarstår. 

Handlingsplanen ingår i 
miljöplanen då ett av 
fokusområdena är före
slaget att vara 'Fossil
bränslefri kommun 
2030'. Handlingsplanen 
är uppdelad på kommu
nal organisation och 
geografisk kommun. 
Gällande den kommu
nala organisationen 
finns ett förslag på 
handlingsplan som näs
tan är klart Gällande 
den geografiska kom
munen pågår arbetet. 
Inväntar avstämning 
med ledningsgrupp. 



HÅBO 
I<OMMUN 

110406 
§ 49 

MTN 
110406 
§so 

110406 
§51 

MTN 
110406 

§52 

MTN 
110406 

§ 39 

RAPPORT 

Datum 

2013-01-30 

Ta fram en 
tenskyddsföreskrift" för 
Hå bo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har för avsikt att 
under våren 2011 börja arbetet 
med att ta fram en dagvatten poli
cy. 

åtgärdsprogram · 
läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 
Uppdra till förvaltningen att fort
sätta arbetet med att åtgärda tak
problemen. 

Uppdra till förvaltningen att in
ventera och ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens fastigheter. 

i kom-
munens byggnader 
Uppdra till förvaltningen att utre
da vilka resurser som behövs för 
att nå målet om att bli en fossil
bränslefri kommun. 

möjligheterna att 
i samband med nyinvester
ing i kommunens renings
verk installera biogasan
läggning 

Uppdra till förvaltningen att orga
nisera ett studiebesök för nämn
den till Hallsbergs kommun för att 
ta del av deras erfarenheter gäl
lande rötning av slam. 

Medborgarförslag om inrät
tande av två naturreservat 
på kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att utre
da förutsättningarna för naturre
servat eller andra skyddsformer 
för Lillsjön och Båtsbacken. 

AD 

3(6) 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.312 

Dagvattenpolicy avvak
tar beslut i KF. Arbetet 
med vattenskyddsområ
de for skokloster pågår 

gruppsmöte 8 no-
vember 2012 

strategin med hand
lingsplan för antagande 
till KS 4 februari 2013 

med ordtorande. 
Avvakta med biogasan
läggning i och med sto
ra investeringskostnader 
i forhällande till mängd 
slam. 

Båtsbacken: Diskussion 
med Gatuavdelningen 
att sköta den kommuna
Ja delen av Båtsbacken 
likt ett reservat, men 
inget förslag om skydd i 
dagsläget 
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KOMMUN 

MTN 2011/86 
111207 
§115 

120507 
§52 

MTN 2012/54 
120507 
§53 

120507 
§54 

120827 

§9 

121001 
§ 98 

/f SIL 

RAPPORT 
Datum 

2013-01-30 

Insamling 
gasproduktion 
Uppdra till förvaltningen att i 
kommande upphandling ta in an-
bud på tvåkärlsinsamlingssystem 
för matavfall och brännbart avfall. 

MK 
Uppdra till att fram 
en Friluftsplan/Upplevelseplan för 
Håbo kommun. 

Säkra ridvägar i kommunen 
Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Håbo Marknads AB 
för att undersöka möjligheten att 
inrätta säkra ridvägar utanför tät-
bebyggt/detaljplanelagt område. 

Underlag 
cykelplan l cykelstrategi för 
Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att av-
vakta med att ta fram en cykel-
plan med tillhörande karta för 

kom-
mun 
Uppdra till förvaltningen att utre-
da möjlig sträckning för en så kal-
lad ~'Hälsans stig" 
Uppdra till förvaltningen att utre-
da om Hjärt- och lungsjukas riks-
förbunds projekt "Hälsans stig" 
ska au vändas alternativt ett eget 
koncept 

av dirtbikebana 
Återrapportering och konse-
kvensbeskrivning av att anlägga 
en dirtbikebana i Bålsta. 

Avrop från ramavtal LS 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt fOrslag till nästa 
period för avrop avelenergi 

4(6) 
Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.312 

Avvaktas 

Ej påbörjad 

med ungdomar har 
ingen anmält intresse, 
fårsök att få ihop en 
grupp via Facebook 
planeras 
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KOMMUN 

§ 7/2013 

MTN 
130128 

§ l! 

ppdrag- avsl 

101207 
§ 122 

Il II23 

MTN 
100928 
§ 78 

120507 
§51 

20081113 

RAPPORT 
Datum 

2013-01-30 

An1Va1nc1arwe av 
för idrottsverksamhet samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid Gransä
terskolan 
Uppdrag till förvaltningen att ut
reda kostnader och konsekvenser 
Ombyggnad av Cafe Hå bo 
Uppdrag till förvaltningen att på
bölja ombyggnaden av Cafe Häbo 
som ska invigas· i början av som
maren 

Medborgarförslag om att tar 
över ansvaret för den offentliga 
gatubelysningen i Söderskogen 
Uppdra till förvaltningen att vara be
hjälplig i diskussioner mellan foreningen 
och E-ON gällande leasingavtalet 

Motion om färdigställande av As
ledens förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom befint
lig budget bekosta förprojekteringen av 
förlängningen av Åsleden. 

Få att stanna i kommunen. 
Satsa på idrott, demokratidag, ungdoms
råd etc. Införa en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i varje frå

f6re det tas ett beslut. 

Uppföljning av plan för valfrihet 
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 ny
anställa personal i egen regi gällande 

liga rondeller 
Uppdra till förvaltningen att fortsätta ar
betet med att utreda hur man kan 
komplettera Kraftleden med lämpliga 
rondeller, minska hastigheten samt göra 

LS 

5(6) 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.312 

Nytt uppdrag för 
gamavdelningen och 
fastighetsavdelningen 

ULA 

lå medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 

genomförd. 

Uppdraget avslutat 

Bör inte vara på upp
dragslistan och därför 
bmttagen. 

MTN § 80, driften be
hålls inom kommunal 
regi 

Uppdraget avslutat 

rapport från Ramböll, 

Uppdraget avslutat 
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KOMMUN 

MTN 
121210 
§ 141 

20101111 

RAPPORT 
Datum 

2013-01-30 

Arlhn•mortn,r<,I:On Om 

gäss utgör en sanitär olägenhet 
samt förslag på ökad avskjutning 
Utreda långsiktig lösning till kommande 
säsong. 

BlåstrukturplanNattenplan/ Vat
tenstrategi 
Uppdra till förvaltningen alt i samband 
med framtagande av kommande över
siktsplan ta fram en vattenplan i nära 
samarbete med plan- och utvecklingsav
delningen. 

6(6) 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.312 

tige be;:lut<>r 
anse medborgarförsla
get besvarat 

Uppdraget avslutat 

är delgivet 
kommunstyrelsen samt 
plan- ocb utvecklings
avdelningen 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 22 MTN 2012/121 

Information från förvaltningen 

Det finns önskemål om att området V reta ska anslutas till det 
kommunala nätet då det finns enskilda avlopp som inte uppfyller 
nuvarande krav enligt miljö balken. Även på Biskops-Amö finns 
avloppslösningar som inte uppfyller kraven. En V A-plan behöver tas 
fram för vilken strategi vi ska ha för framtida behov. 

Tidigare har exploateringsföretag gjort projektplan för VA-Avfall i 
nya 01måden. Detta ska nu tas fram av kommunen men det saknas 
kompetens för det i nuläget. 

Då nuvarande kostchef slutar i mars kommer biträdande kostchef 
Jenny Pettersson att vikariera som kostcheftills ny kostchef 
rekryterats. Förvaltningen behöver då förstärka kostavdelningen med 
en lcostekonom, under samma tid. 

På uppdrag av Per Kjellander ska ett åtgärdsprogram tas fram med 
prioriteringar och eventuella omfördelningar, för att få budgeten i 
balans. 

Förslag finns på att förvaltningens arbete ska "indelas i tre steg" 
med olika prioriteringar där steg tre är sådant som kan skjutas på 
framtiden, eller genomföras under hösten när förvaltningen ser om 
det finns pengar kvar i budget. En viss del av underhållspengama är 
"öronmärkta", för Fastighetsavdelningen 2,0 mkr och för 
Gatuavdelningen l ,5 mkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSSESTYRKNING 

57Ljffi i 
Nr 2013.506 
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