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JUSTERARE 

MTN §44 

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 im1ebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Bostadsanpassning, 2013-03-26-04-18 
Beviljade 14 st 
Avslag O st 

Hyreskontrakt 
Fastighetsavdelningen l st 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning-bostadsan passning, 2013-04-18 
Sammanställning av delegeringsbeslut, 2013-04-19 
Tjänsteskrivelse, 2013-04-19 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 6 maj 2013. 
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JUSTERARE 

MTN §45 

Delårsuppföljning per 31 mars 2013 

Sammanfattning 

MTN 2012/100 

Miljö- och teknikförvaltningen har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 
2013 enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Miljö- och tekniknämnden 
väntas hålla budget i balans och länmar härmed följande rapport per 
verksamhet. 

Verksamheternafickföljande resultat per31mars 2013. 

Nämndsverksamhet utfall-195 tkr, (prognos underskott -40 tkr) 
MTF-Ledning utfall-l 708 tkr, (prognos överskott 95 tkr) 
Administrativa avdelningen utfall687 tkr, (prognos underskott -70 tkr) 
Byggavdelningen utfall-451 tkr, (prognos O tkr) 
Miljöavdelningen utfall-775 tkr, (prognos O tkr) 
Gatuavdelningen utfall -8 032 tkr, (prognos O tkr) 
Kostavdelningen utfall -7 612 tkr, (prognos överskott 15 tkr) 
Fastighetsavdelningen utfall-l 946 tkr, (prognos O tkr) 

Den totala budgeten på -88 534 tkr inklusive särskilt tilldelade medel som 
nämnden fick till underhåll av gator och fastigheter på 3,5 mkr samt en 
riktad satsning på fastighetsstrateg kommer användas till en nyanställning. 

V A -avdelningens verksamhet är helt taxefinasierad och redovisas därför 
separat. Avdelningens utfall ser väldigt positivt ut, men detta beror på att. 
man inte periodiserar kostnader i detta bokslut. Prognoslisering av årets 
resultat blir O tkr. Investeringen avseende kvävereningen Bålsta reningsverk 
prognosliserar ett underskott på l O mkr på grund av ett antal oförutsedda 
händelser. Om- och tillbyggnationen av Bålsta reningsverk påbörjades i 
december 20 Il. Under byggets gång har flera oförutsedda händelser 
uppstått. Omfattande sprängningsarbeten har behövt utföras trots att en 
geoteknisk undersölming genomfördes. En stor dagvattenledning har behövt 
flyttas vilket också har lett till ökade kostnader. Flera vattenläckor har 
uppstått. El- och stympphandlingen blev dyrare än prognosliserat Den kalla 
vintern har medfört förseningar och snöröjning inom området och i 
bassänger vilket har lett till ökade kostnader. Ett antal justeringar i 
projekteringen har lett till både ökade och minskade byggkostnader. Ökade 
krav från Naturvårdsverket och Miljödepartementet har lett till ökade 
kostnader. 

Avfallsavdelningen är en tax e finasierad verksamhet som får sina intäkter via 
avfallstaxan. A v delningen prognosliserar ett underskott på 2 mkr vilket 
avser inköp av kärl för projektet matavfallsinsamling. Detta underskott 
kommer finansieras av fonden som avfallsavdelningen har i kommunen. 
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1 Sammanfattning 

Under perioden januari till mars har alla verksamheter gjort en översyn och arbetat med 
att analysera var i verksamheterna man kan effektivisera kostnader och öka intäkter. 
Arbetet har utmynnat i ett antal åtgärder i åtgärdsplanen, detta för att man tillsammans 
ska kunna hålla en budget i balans. A v delningarna inom förvaltningen har aktivt arbetat 
med detta på arbetsplatsträffar och man har även tillsammans tittat på olika sätt att 
hantera ett eventuellt underskott samt funderat på vilka konsekvenser som skulle kunna 
uppstå. 

Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen sett fördelar med att arbeta 
över gränserna, det vill säga kommunicera mer med varandra. Inte bara inom vår egen 
förvaltning utan även över alla gränser, både internt och externt. Kontinuerligt arbete 
fortgår med att hålla igen på kostnaderna och se fördelar med ett ökat samarbete och 
målinriktat arbete, för att få en helhetssyn på kommunen. Allt detta gedigna arbete för 
att kommuninvånarna ska få bibehållen service och kvalitet, men till en lägre kostnad. 

Förvaltningsekonomen har tillsammans med gatn-, fastighets- och lokalvårdschefen haft 
en kortfattad utbildning av ekonomiprocesser och kodplanen för samtliga beställare på 
avdelningarna. Dessa utbildningar har mottagits positivt av personalen och 
kompetensen inom ekonomiområdet har blivit högre. Detta arbete kommer att fortsätta 
och även omfatta kostavdelningen och övriga avdelningar. Alla administratörer i alla 
verksamheter kommer dessutom erbjudas en fördjupad ekonomiutbildning och den 
utbildningen kommer ske den 3 maj. 

Målsättningen är att höja kompetensen på alla medarbetare i första steget. Sedan 
utvärdera och om behovet finns fortsätta på en djupare nivå för att öka kompetensen 
inom de områden som den anställde känner behov av, naturligtvis i samråd med 
cheferna. På sikt kommer dessa utbildningar bli ett stående inslag i 
ekonomiavdelningens service till förvaltningarna. 

Förvaltningsekonomen har arbetat tillsammans med ledningsgruppen för att inte bara få 
en ekonomisk syn på de enskilda verksamheterna utan för att alla ska få en samsyn och 
leda hela förvaltningen mot samma mål, en budget i balans. 

1.1 Atgärdsplan för budget i balans 

Nämndverksamhet 

Inga direkta åtgärder. 

MTF-ledning 

Portokostnader och kopieringskostnader för förvaltningen ligger centralt på MTF
ledning. Under de senaste åren har portokostnaden ökat. Översyn av portokostnader 
pågår, för att dra ner på dessa kostnader. Arbete pågår även med att ta fram ett underlag 
inför ny upphandling av skrivare och kopieringsmaskiner. Förhoppningsvis kommer 
detta arbete leda till minskade kostnader. 

För att hantera ett prognostisera! underskott kommer ingen stor sommar- eller julfest för 
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medarbetarna att arrangeras. Samt att centrala utbildningsinsatser kommer att hållas till 
ett minimum. 

Administrativa avdelningen 

För att öka intäkterna kommer avdelningen utreda möjligheten att införa en ny taxa för 
större kartutdrag. Interndebitering av mätningskostnader för kommunens egna 
verksamheter har införts och kan ge en mindre intäkt. 

Byggavdelningen 

För att öka intäkterna kommer avdelningen att upprätta och genomföra en tillsynsplan. 
Översyn av taxorna genomförs kontinuerligt och kommer kunna innebära en 
taxeförändring under året. 

Miljöavdelningen 

Inga direkta åtgärder, annat än förbättrad ekonomisk uppföljning vilket leder till ett 
större engagemang och förbättrad kostnadsmedvetenhet inom avdelningen. Översyn av 
taxorna genomförs kontinuerligt och kommer kunna innebära en taxeförändring under 
året. 

Gatuavdelningen 

Under vintern 2012-2013 har det kommit mer snö än en normalvinter, vilket kommer att 
göra att det är mycket tveksamt att budgeten för vinterväghållning, snöröjning, 
halkbekämpning och sandupptagning kommer att hållas. Gatuavdelningen har 
budgeterat 2,5 mkr för beläggningsunderhåll och kommunfullmäktige har skjutit till 
1,5 mkr. För att hantera det eventuella underskott som kommer att uppstå på 
snörelaterade åtgärder kommer avdelningen att använda de 2,5 mkr som buffert för att 
kunna hålla budget. 

Konsekvensen av att utnyttja underhållspengar som en buffert blir att det uppdämda 
underhållsbehovet ökar. 

Kostavdelningen 

Under första halvåret 2013 genomförs flera upphandlingar som träder i kraft under året. 
Detta innebär att kostnadskontrollen kommer att bli bättre. 

Fastighetsavdelningen 

Under 2012 uppstod oförutsedda kostnader för energi vilket har medfört att avdelningen 
nu arbetar aktivt med att utveckla system för att få bättre uppföljning av 
energiförbrukningen. Den bättre uppföljningen minimerar risken för oförutsedda 
kostnader för energi. 

Fastighetsavdelningen har budgeterat 7,5 mkr för planerat underhåll och sen har 
kommunfullmäktige skjutit till 2,0 mkr. För att hantera det eventuella underskott som 
kommer att uppstå inom de akuta avhjälpande underhåll kommer avdelningen att 
använda de 5,5 mkr som buffert för att kunna hålla budget. 

Kommunens fastigheter har ett stort behov av underhåll vilket visar sig i form av stora 
kostnader för avhjälpande reparationer. Dessa reparationer är svåra att förutse och vilka 
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kostnader de medför. Konsekvensen av detta är att omprioriteringar har gjorts i det 
planerade underhållet där bland annat en större renovering av Annehills förskola inte 
kommer att genomföras utan flyttas fram ytterligare ett år. 

Lokalvårdsenheten 

Inom lokalvården pågår ett stort arbete för att beräkna den tid som är möjlig att lägga 
per objekt utifrån budgetens förutsättningar. En total kartläggning av alla städytor i 
kommunen är målsättningen. Därefter kommer nya scheman tas fram. Vikarier som 
idag täcker upp där ordinarie personal inte hinner med kommer att avvecklas under 
våren. Konsekvensen blir en ökad belastning på personalen och en minskad frekvens av 
städning. Den minskade frekvensen medför i sin tur en försämrad inomhusmiljö och 
ökat missnöje från verksamheterna. 

Tillsammans med medarbetarna har lokalvårdschefen fått ett ökat engagemang och fått 
en större förståelse för vikten av att man planerar sina inköp. Detta kommer 
förhoppningsvis leda till en ökad medvetenhet inom avdelningen. Lokalvårdschefen har 
påbörjat en översyn av sophantering av alla kommunens lokaler, såsom skolor, 
förskolor, kontor och kommunhuset Detta för att få en bättre sophantering som ska leda 
till minskade kostnader och att vi rar ett ökat miljötänkande hos personalen på alla 
nivåer. Tillsammans med miljöstrategerna arbetar man nu fram en kortfattad policy som 
talar om hur vi vill arbeta med sophantering av våra egna sopor i kommunens egna 
lokaler vilket kommer leda tilllägre kostnader för sophantering och ökad återvinning. 
Ett samarbete som gynnar alla, både medarbetarna som arbetar med avfall, miljön och 
ekonomin. Målet att hushålla med våra ekonomiska resurser kommer ett steg närmare. 

2 Volymer och nyckeltal 

2.1 Fastighetsavdelningen 

Area kommunägd, kvm BRA 91 465 93 931 91 465 93 931 93 931 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 17 792 17 792 17 792 17 792 17 792 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 72 60 60 64 64 

Energi, kr/kvm 180 153 130 150 150 

Vatten och avlopp, kr/kvm 11 13 10 13 13 

Avhjälpande underhåll totalt, 58 55 61 55 55 
kr/kvm 

Avhjälpande underhåll fukt och 58 600 328 97 600 
vattenskador, !kr 

Planerat underhåll, kr/kvm 58 67 30 67 67 

Av kommunfullmäktige 2 000 2 000 150 2 000 2 000 
öronmärkta pengar för 
underhåll, fastighet, tkr 

Lokalvård, kr/kvm 103 96 99 97 97 

Bostadsanpassning, kr/invånare 139 134 120 132 132 

Avhjälpande underhåll 904 750 236 175 750 
storkök, tkr 

~0 
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Area kommunägd, kvm BRA 

Volymen inför 2013 ökade med totalt 3 161 kvm för kommunägd area. Tillkommande 
objekt är Solängens äldreboende och Granvallens IP. Avgående objekt är Junibackens 
forskola som braunner och Smultronstället och Villa Övergran som såldes. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

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

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder 
med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen 
hos ett forvaltningsobjekt. Prognosen ökar då avfallstaxan troligen kommer att höjas 
från och med maj. 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnader for uppvärmning och el för verksamheterna. Prognosen har sänkts 
något då utfall för nätavgift för el beräknas bli lägre än budget. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnader for vatten och avlopp for kommunens lokaler. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

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

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

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

Drabbade objekt är Fridegård och Simhall. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

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

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser volymen som av kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av kommunens 
byggnader. 

Lokalvård, kr/kvm 

Kostnad ökar fdr tre nya städobjekt och uppstart av dessa med ökade kostnader fdr 
inköp av utrustning och forbrukningsmaterieL 
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Bostadsan passning, kr/invånare 

Bostadsanpassningar görs för kommuninvånare i syfte att ge människor med 
funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Utfallet kan 
variera mycket mellan åren beroende på behov som uppkommer. Invånarantal för 2013 
är beräknat till 20 029. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

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

2.2 Gatuavdelningen 

i .< "•lt~l;i:::i')j~~ .,, ~.~:~:s i~~~ ,;., ~ .·.·• , •••.••••.••. •·•••·• J. ..• ,.,c:u:',s:••···· i ~ .. 
Ljuspunkt, kr/inv 239 210 55 74 210 

Vinterväghållning, kr per inv/år 335 349 113 176 349 

Beläggningsunderhåll, kr per 232 75 o 7 75 
inv/år 

Trafikskada, tkr 255 150 22 22 150 

Gräsklippning, kr per inv/år 57 60 o o 60 

Av Kommunfullmäktige 1 500 1 500 o 146 1 500 
öronmärkta pengar för 
underhållsbeläggning, gata, tkr 

Ljuspunkt, kr/inv 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Syftet är att se om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är 
energi priset, antalljuspunkter (de ökar ständigt) samt eventuelllägre energiförbrukning 
i takt med att vi byter ut kvicksilverlampor mot natriumbalogen eller andra energisnåla 
ljuskällor. Invånarantal2013 är beräknat till20 029. 

Vinterväghållning, kr per inv /år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransp01i, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt 
oktober-december. Noteras att utfallet per invånare är högre för mars 2013 än för mars 
2012 trots att mars 2013 varit i stort sett utan nederbörd. På grund av stora 
temperaturväxlingar har dock mycket balkbekämpning behövt utföras. Invånarantal 
2013 beräknat till20 029. 

Beläggningsunderhåll, kr per iuv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. 
Invånarantal 20 13 beräknat till 20 029. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser kostnad för reparation av trafikskador på belysningsstolpar, vägskyltar 
med mer. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen men 
denna möjlighet har upphört. 

~s~ 
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Gräsklippning, kr per inv/år 

Budgeterade medel för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal. Invånarantal2013 
beräknat till 20 029. Gräsklippningen är ännu ej påbörjad för säsongen. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat galnavdelningen l ,5 mkr i extra anslag för 
underhålls beläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. Periodens utfall härrör från 2012 
och avser sen fakturering av arbeten utförda på Skeppsvägens gångbanor och ge-väg 
mot Rodervägen. 

2.3 Miljöavdelningen 

Effektivitet, B-objekt(%) 0,9 1 o 
Produktivitet, enskilda avlopp 0,56 0,6 o 0,6 

Produktivitet, värmepumpar 0,84 0,9 o 0,75 0,9 

Delegationsbeslut, Miljö och 384 250 110 173 250 
Hälsa, st 

Inspekterade 69 61 35 15 61 
livsmedelsanläggningar 

Inspekterade B- och C- 29 28 3 5 28 
anläggningar 

Effektivitet, B-objekt (%) 

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

Produktivitet, enskilda avlopp 

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

Produktivitet, värmepumpar 

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

Delegations beslut, Miljö och Hälsa, st 

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

Inspekterade livsmedelsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många livsmedelsanläggningar som inspekteras. 

Inspekterade B- och C-anläggningar 

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

11 sil--/ 
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Produktivitet, st 74 150 38 160 
( ansökningar/årsarbetare) 

Produktivitet (besluVårsarbetare) 62 150 32 160 

Handläggningstid (medelvärde, 8,5 4 7 4 
antal veckor) 
-------~------------------------------------------------~ 

56 95 70 95 Kundnöjdhet (%) 
----------------------------------------------------~ 

"Nöjd Kund Index" (NK!) (%) 

Antal beslutade bygglov, st 246 300 

Antal överklagade beslut 
(byggavdelningen), st 

2 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Ö kar till 160 ärenden per årsarbetare per år. 

Produktivitet (bes lut/årsarbetare) 

Ökar till 160 beslut/årsarbetare. 

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor) 

Siktar på att nå 4 veckor under år 2013. 

Kundnöjdhet (%) 

5 

63 320 

3 

Kundnöjdbeten ökar till 70 % genom att öka avdelningen tillgänglighet, via utökade 
telefontider och öppet hus samt korta ner handläggningstiden. 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%) 

Senaste NK! rapporterades in 20 feb del2, 2013, fardigt resultat har ej kommit. 
Rapporteras i aug-13. 

Antal beslutade bygglov, st 

Vi ser en ökning till 320 bygglov. 

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st 

En överklagan har inkommit hittills 2013. 

2.5 Kostavdelningen 
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Antal tillagade portioner totaltlår 186 715 205 576 29 311 51 947 186 715 
i förskola 

Antal portioner totallår till 458 986 495 902 110 177 458 986 
grundskoleelever 

Antal portioner totallår till 75254 79 744 24167 75 254 
gymnasieelever 

Kostavdelningen ska öka 16 16 17 
andelen inköpta ekologiska 
livsmedel till minst 15 %. 

Antal tillagade portioner totaltlår 83 708 83 708 20186 83 708 
i äldreomsorgskök 

Antal tillagade portioner totalt/år i förskola 

En l O %minskning av barnantal enligt skolförvaltningen jämfört med budgeterat. 

Antal portioner totallår till grundskoleelever 

Oförändrat elevantal från januari tom december 2013 enligt skolförvaltningen. 

Antal portioner totallår till gymnasieelever 

En stor dellärare som har haft möjlighet att äta pedagogiskmåltid har utgått. Förutom 
särskolans pedagoger. 

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

Kostavdelningen planerar att fortsätta inköp av de ekologiska livsmedlen under 2013. 
Rapportering sker halvår och helår. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök 

Äldreomsorgen har oförändrat antal portioner. 

2.6 Övriga nyckeltal 

Skadegöre/se. !kr 1 041 400 

Klotter, !kr 172 100 

Snöröjning, halkbekämpning, 6668 7 000 
snötransport och 
sandupptagning, tkr 

skadegörelse, tkr 

188 58 

10 21 

2 746 3 532 

Skadegörelse på kommunens anläggningar redovisas efter faktiskt utfall. 

Klotter, tkr 

Klotter på kommunens anläggningar redovisas efter faktiskt utfall. 
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Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandnpptagning, tkr 

Budget för snöröjning för gatuavdelningen har höjts till 7 mkr för att möta de ökade 
kostnaderna för köp av denna tjänst. Höjningen har beräknats på ett genomsnitt av 
kostnaderna för åren 2007-2011. 

F ör att ändå kunna hantera övriga underhållsåtgärder utöver beläggningar så kommer 
endast de av kommunfullmäktige särskilt anvisade medlen om l ,5 mkr att användas för 
beläggningar. 

Noteras att utfallet är högre för mars 2013 än för mars 2012 trots att mars 2013 varit i 
stort sett utan nederbörd. På grund av stora temperaturväxlingar har dock mycket 
haJkbekämpning behövt utföras. Sandupptagningen har just påbörjats vid denna prognos 
och finns därför inte med i utfallet. 

3 Drift- och investeringsredovisning 

3.1 Driftredovisning 

Miljö- och tekniknämnden 

Tillståndsnämnden 

Nämndsekreterare 

Summa 
Nämndverksamhet 

MTF-Iedning 

Ofördelade medel 

Summa MTF-Iedning 

Administrativ stab gem 

Miljöstrategiska enheten 

Energirådgivning 

Kommunikation 

Mät, kart o GIS 

Summa Administrativa 
avdelningen 

Bygg 

Summa 
Byggavdelningen 

Miljöavdelning, stab 

Miljöskydd 

Häsloskydd 

Uvsmedel 

Summa 
Miljöavdelningen 

R/ (?Il ..--

-420 

-194 

o 

-614 

-1 351 

o 
-1 351 

-973 

-1 249 

o 
-138 

-1 386 

-3 746 

-684 

-684 

-742 

-601 

-569 

-41 

-1 953 

-260 

-189 

-161 

-610 

-1 803 

o 
-1 803 

-1 328 

-847 

o 
o 

-1 425 

-3 600 

-900 

-900 

-1 055 

-474 

-458 

-213 

-2 200 
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-105 -40 

-53 -189 o 
-37 -161 o 

-195 -650 -40 

-412 -1 708 95 

o o o 
-412 -1 708 95 

-393 -1 328 o 
1 250 -847 o 

280 o o 
o o o 

-450 -1 495 -70 

687 -3 670 -70 

-451 -900 o 

-451 -900 o 

-389 -1 055 o 
-78 -474 o 

-191 -458 o 
-117 -213 o 

-775 -2 200 o 
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Kommunvägar 

Gång och cykelv, 
kommunvägar 

statskommunala vägar 

Gång och cykelväg 
statskommunala 

Stöd till enskild 
väghållning 

Gatu- och 
gångvägsbelysning 

Trafiksäkerhetsrådet 

Parkeringar 

Gatu/park drift och 
underhåll 

Parkverksamhet 

Gårdsanläggningar 

Utomhusanläggningar 

Ishall 

Simhall 

Buss, bil och spårbunden 
trafik 

Summa 
Gatuavdelningen 

skolmåltider, förskola 

Skolmåltider, skola 

Skolmåltider, 
gymnasieskola 

Restaurang Pornona 

Summa 
Kostavdelningen 

Bostadsanpassning 

Fastighetsintäkter 

Adm fastighetsförvaltning 

Tillsyn och skötsel 

Avhjälpande underhåll 

Planerat underhåll 

Mediaförsörjning 

övriga fasta kostnader 

Lokalvård 

Summa 
Fastighetsavdelningen 

-7 626 -5 000 

-144 -500 

-4 242 -4 138 

o o 

-355 -330 

-5 078 -4 100 

3 -25 

-307 -50 

-5 066 -4 958 

-3 236 -1 875 

-2 300 -2 539 

-2 116 -2 250 

-2 866 -2 490 

-3 131 -2 800 

-506 -655 

-36 970 -31 710 

-8 960 -8 868 

-17115 -17 042 

-2 026 -2 276 

-928 -1 725 

-29 029 -29 911 

-2 773 -2 650 

104 876 110 724 

-3 895 -4 351 

-7 835 -6 720 

-6 310 -6 097 

-6 390 -7 500 

-21 157 -18 600 

-67 506 -71 906 

-11 288 -10 700 

-22 278 -17 800 

. 

-2 619 -4 500 500 1 

-54 -300 200 2 

-470 -4 438 -300 3 

o o o 

-15 -365 -35 

-1 137 -4 700 -600 4 

-1 -25 o 
-44 -255 -205 5 

-1 242 -5 228 -270 6 

-177 -1 825 50 

-801 -2 123 416 7 

-366 -2 006 244 8 

-498 -2 490 o 
-680 -2 800 o 

72 -655 o 

-8 032 -31 710 o 

-2 284 -8 918 -50 

-4 329 -16 977 65 

-533 -2 276 o 

-466 -1 725 o 

-7 612 -29 896 15 

-757 -2 650 o 
15 646 111 064 340 9 

-979 -4 429 -78 

-1 887 -7 139 -419 10 

-1 431 -6 191 -94 

-1 536 -7 500 o 
-3 004 -18 300 300 11 

-4 972 -71 833 73 

-3 026 -10 822 -122 12 

-1 946 -17 800 o 
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Summa -96 625 

Kommentarer driftredovisning 

1. Kommunvägar (+ 500 tkr) 

-88 534 -18 736 

Planerat överskott för att använda i andra verksamheter. 

2. Gång- och cykelvägar(+ 200 tkr) 

Planerat överskott för att prioritera andra underhållsåtgärder. 

3. statskommunala vägar (-300 tkr) 

Beräknat underskott för vinterväghållningen. 

4. Gatu- och gångvägsbelysning (-600 tkr) 

-88 534 o 

Beräknade kostnader för felavhjälpande underhålL Planerat underhåll på kommunvägar 
och ge-vägar bortprioriteras. 

5. Parkeringar (-205 tkr) 

Ökat behov av underhåll (kantsten, beläggningar, trafiklinjer) och ökade driftkostnader 
(renhållning). 

6. Gatu/park drift och underhåll (-270 tkr). 

Felbudgeterad internhyra, kostnader för städning utförd av Håbo FF, sommarjobbare 
+ arbetsledning för dessa. 

7. Gårdsanläggningar (+416 tkr) 

Minskat köp av verksamhet leder till minskade kostnader för t ex sandbyte på skolor 
och förskolor. Överskottet används för planerat underhåll i andra verksamheter. 

8. Utomhusanläggningar (+ 244 tkr) 

Minskat köp av verksamhet leder till minskade kostnader. Överskott används för 
vikarier på utomhusanläggningar och ishall under semestertid. 

9. Fastighetsintäkter (+340 tkr) 

Ökning av hyresintäkter då ytterligare hyresobjekt tillkommit men även en ökad mängd 
externa faktureringar som genomförts. 

10. Tillsyn och skötsel (-419 tkr) 

Underskottet beror på höjning av avfallstaxa som troligen kommer gå igenom från och 
med maj. 

11. Mediaförsörjning (+300 tkr) 

Miljö- och tekniknämnden, Delårsuppföljning mars 2013 13(16) 



Prognos sänkt efter omräkning av nätavgifter för elenergi. 

12. Lokalvård (-122 tkr) 

Ökning med tre nya städobjekt inklusive uppstart av dessa och ökade kostnader för 
inköp av utrustning och förbrukningsmaterieL 

3.2 Investeringsredovisning 

Inventarier avskr 5 år O O 

Inventarier avskr 3 år -596 -50 

Verksamhetsförändring 
miljö- och tekniknämnden 

Summa MTF 

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 

Skadegörelseföreb. åtg. 

N Västerskog vägar 

Hantering av lokala 
trafiken 

Div. belysningspunkter 

Utemiljö, utrustn. skolor 

Centrumutveckling 

Parken utanför 
kommunhuset 

Lekplats 

Lastbergsvägen 

Galu/Park i bostadsomr. 

Räddningsväg Krägga 

Byte kvicksilverarmaturer 

Kommunala badbryggor 

Konstgräsplan 

T rafiksäkerhetsåt. 
kollektivtrafik 

Skokloster upprustning 

Ny plantering 
infart/genomfartsleder 

Järnvägsparken 

Kolonilottsområdet 

Offentliga utemiljöer 

Dirtbikebana 

Hundrastgård 

T orresta naturstig 

-96 o 

-1 436 -750 

-1 009 -50 

o -200 

o o 

o o 

o o 
o -2 000 

-1 008 -1 000 

o -150 

o o 
-414 o 

o o 
-481 o 
-897 o 

o -400 

-2 957 -1 500 

o o 

-37 o 

-53 o 

o -500 

o -600 

o -500 

o -150 

o -150 

o -150 

~ 5 
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o o o 
-7 -50 o 

o o o 

-7 -750 o 

o -50 o 

o -200 o 
o o o 

o o o 

o o o 
o -2 000 o 
o -1 000 o 

o -150 o 

o o o 
o -0 o 
o o o 

-6 o o 
o o o 
o -400 o 
o -1 500 o 

o o o 

o o o 

o o o 

o -500 o 
o -600 o 
o -500 o 
o -150 o 
o -150 o 
o -150 o 
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Summa Gatuavdelningen -6 856 

Lundby ridanläggning -1 286 
r---------------+----

Energieffektivisering O 

Medborgarkontor 
kommunhus 

Nya Junibacken förskola 

· Verks. förändring 
Skolnämnd 

Ombyggnation kök 

Sjövägen grpb (Fd 
Oktavia) 

Utbyggnad 
Gransäterskolan 

Brand och inbrottslarm 

Äldreboende solängen 

Takåtgärder skolor 

Reservkraft, kommunhuset 

Futurum renovering 

Verks. förändring 
Bildningsnämnden 

Tillgänglighet 

Cafe Håbo 

Ventilationsombyggnad 

Matsal Gymnasieskolan 

Arbetsmiljö förskolor 

Summa Fastighet 

Summa 

-87 

-202 

-382 

-279 

-12 

~256 

-814 

-47 327 

-1 869 

-1 943 

-14870. 

-159 

-8 

o 
o 
o 
o 

-69 494 

-77 786 

-7 350 

o 
o 

o 

o 

o 

-450 

o 

o 

-850 

o 
-750 

o 
o 

o 

o 
o 

-2 000 

-400 

-1 100 

-5 550 

-13 650 

Kommentarer investeringsredovisning 

-6 

o 
o 

o 

-2 117 

o 

o 

-15 

o 

o 
-6 563 

-48 

-38 

o 

o 

o 
-2 

o 
o 
o 

-8 783 

-8 796 

-7 350 

o 
o 

o 

o 

o 

-450 

o 

o 

-850 

o 
-750 

o 
o 

o 

o 
o 

-2 000 

-400 

-1 100 

-5 550 

-13 650 

Samtliga investeringar som beslutades i kommunfullmäktige avseende 2013 års 
investeringar är med i denna rapport. Det arbete man har påbörjat avseende 
investeringar och som man vet kommer fortsätta under året är några få objekt. 

.••.. ~p 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

• Nybyggnad av Junibackens förskola fortgår för att ersätta den byggnad som brann 
2012. 

• Äldreboendet Solängen är fårdigställd och inflyttning påbörjades l mars 2013. 
• Sjövägen gruppboende som ska ersätta gamla Oktavia har påbörjat sitt arbete, 

ärendet var tidigare överklagat, men nu är projektet med nybyggnad av LSS 
boendet påbörjat. 

• Takåtgärder skolor är påbörjat för att kunna komma tillrätta med läckande tak och 
fuktskador i skolorna. 

Övriga investeringar där miljö- och tekniknämnden önskat att överföra det överskott 
(20,4 tkr) som uppstod under år 2012 väntar på beslut i kommunfullmäktige den 22 
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april. Dessa investeringar finns inte med i denna rapport, eftersöm beslut inte är fattat. I 
beslut MTN20121100 nr 2013.822 som togs i miljö- och tekniknämnden den 16 april 
2013 beslutades att omföra 2,8 mkr till takåtgärder skola (2,5 mkr) och Lundby 
ridanläggning (300 tkr). Den omforingen är inte med i delårsuppfoljningen. 

I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut så ser denna rapport ut som vi drar över 
budget i en del investeringar och att vi inte har medel för detta. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Delårsuppföljning mars 2013 

Avfallsavdelningen 



1 Sammanfattning 

Under perioden januari till mars har alla verksamheter gjort en översyn och arbetat med 
att analysera var i verksamheterna man kan effektivisera kostnader och öka intäkter. 
Arbetet har utmynnat i ett antal åtgärder i åtgärdsplanen, detta för att man tillsammans 
ska kunna hålla en budget i balans. Avdelningarna inom förvaltningen har aktivt arbetat 
med detta på arbetsplatsträffar och man har även tillsammans tittat på olika sätt att 
hantera ett eventuellt underskott samt funderat på vilka konsekvenser som skulle kunna 
uppstå. 

Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen sett fordelar med att arbeta 
över gränserna, det vill säga kommunicera mer med varandra. Inte bara inom vår egen 
förvaltning utan även över alla gränser, både internt och externt. Kontinuerligt arbete 
fortgår med att hålla igen på kostnaderna och se fordelar med ett ökat samarbete och 
målinriktat arbete, för att få en helhetssyn på kommunen. Allt detta gedigna arbete för 
att kommuninvånarna ska få bibehållen service och kvalitet, men till en lägre kostnad. 

1.1 Atgärdsplan för budget i balans 

Avfallsavdelningen är till l 00 % tax e finansierad och kommer att öka intäkterna på 
grund av ny insamlingsentreprenad och införande av matavfallsinsamling. Ny taxa 
kommer att tas fram för att gäiia från l maj forutsatt att beslut fattas i 
kommunfullmäktige den 22 april. 

Avfallsavdelningen har en fond för avfallsverksamhet Enligt beslut i miljö- och 
tekniknämnden 2012-06-04 kommer kärlinköp för matavfallsinsamling till en kostnad 
på 4 miljoner att finansieras från fonden. 2 mkr kommer att belasta år 2013. 

2 Volymer och nyckeltal 

2.1 Avfallsavdelningen 

Hushållsavfall, ton/år 4 511 4 800 1 111 1 139 

Antal besök vid 77 849 79000 13 821 13 290 
återvinningscentralen, st 

Antal ton avfall på 5626 5 200 635,36 640 
återvinningscentralen 

Hushållsavfall, kg/invånare 228 240 56,39 57,81 

Grovavfall, kg/invånare 286 260 32,25 32,48 

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

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall har inte ökat lika mycket som prognosliserat 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antalet besökare på Å VC Västerskog ökar stadigt. 

f/f Avfallsavdelningen, Delårsuppföljning mars 2013 
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Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Antal ton grovavfall förväntas öka. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Mängden hushållsavfall förväntas öka något. 

Grovavfall, kg/invånare 

Trenden går mot att allt mer avfalllämnas och sorteras på Å VC Västerskog. 

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

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

3 Drift- och investeringsredovisning 

Avfallshantering -587 

Kundtjänst V A/avfall 145 

Ave Västerskog o 
Summa -442 

Kommentarer driftredovisning 

1. Avfallshantering (-2034 tkr) 

3 367 

-60 

-3 307 

o 

2 167 1 333 -2 034 

245 o 60 

-313 -3 333 -26 

2 099 -2 000 -2 000 

Avfallsavdelningen kommer att köpa in kärl för matavfallsinsamling. Avdelningen har 
en fond för avfallsverksamhet Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2012-06-04 
kommer kärlinköp för matavfallsinsamling till en kostnad på 2 mkr att finansieras från 
fonden. 

3.2 Investeringsredovisning 

····'••·•·•··················•······•••'•"••· Bp~slut ·· Bu~get il·······<lJtfal! <• l"ctö~l)oi;. i< :·•,··· 1\1< 
.. • ..... · .. ·:· .. ) .··.·••••··· ..•.. 2012_·...... 2013 .•... l•rna~2913 ·. ,;!013< .1·-~vvrkelse> .öt 

Inventarier dator -5 O O O O 

Summa -5 o o o o 

Kommentarer investeringsredovisning 

Avfallsavdelningen har inga planerade investeringar för år 2013. 

t· ~ '-A~v~f~al~ls-a-vd~e~l-n~in-g-en-,~D~e~la~·,-s-up-p~f~öl~jn~in_g_m __ a-rs-2~0~1~3------------------------------~3(~3~) 
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1 Sammanfattning 

Under perioden januari till mars har alla verksamheter gjort en översyn och arbetat med 
att analysera var i verksamheterna man kan effektivisera kostnader och öka intäkter. 
Arbetet har utmynnat i ett antal åtgärder i åtgärdsplanen, detta för att man tillsammans 
ska kunna hålla en budget i balans. Avdelningarna inom förvaltningen har aktivt arbetat 
med detta på arbetsplatsträffar och man har även tillsammans tittat på olika sätt att 
hantera ett eventuellt underskott samt funderat på vilka konsekvenser som skulle kunna 
uppstå. 

Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen sett fördelar med att arbeta 
över gränserna, det vill säga kommunicera mer med varandra. Inte bara inom vår egen 
förvaltning utan även över alla gränser, både internt och externt. Kontinuerligt arbete 
fortgår med att hålla igen på kostnaderna och se fördelar med ett ökat samarbete och 
målinriktat arbete, för att få en helhetssyn på kommnnen. Allt detta gedigna arbete för 
att kommuninvånarna ska få bibehållen service och kvalitet, men till en lägre kostnad. 

1.1 Atgärdsplan för budget i balans 

VA-avdelningen förväntas hålla budget då VA-taxan har höjts från 1/1-2013 för att 
täcka utgifterna. 

2 Volymer och nyckeltal 

2.1 Va-avdelningen 

Producerad mängd dricksvatten, 1715660 1 700 000 457 100 379 602 1 705 000 
m3/år 

Renad mängd avloppsvatten, 2 271460 2 350 000 700448 766 044 2 500 000 
m3/år 

Antal st 5888 5 875 5 824 5896 5 950 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka då antal abonnenter förväntas öka. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka då antal abonnenter förväntas öka. 

Antal abonnenter, st 

Antal abonnenter förväntas öka. 

3 Drift- och investeringsredovisning 

3.1 Driftredovisning 

VA-avdelningen, Delårsuppföljning mars 2013 



Vattenverk drift -2 691 -3 096 -446 -3 096 o 
Pumpstationer drift -1 720 -1 440 -495 -1 447 -7 

Ledningsnät drift -3 387 -2 906 -718 -2 906 o 
Reningsverk drift -4 556 -5 275 -977 -5 775 -500 1 

Dagvatten o -500 o o 500 2 

Summa -2 409 

Kommentarer driftredovisning 

l. Reningsverk drift ( -500 tkr) 

o 3 952 o o 

På grund av ökade behandlingskostnader för slam beräknas verksamheten göra ett 
underskott . 

2. Dagvatten (+500 tkr) 

På grund av ökade behandlingskostnader för slam på reningsverken utförs inga åtgärder 
gällande dagvatten under 2013. 

3.2 Investeringsredovisning 

-~---~ Overgran,Tallbacka, 
1 540 o Kivinge 

Larm o kommunikation -1 028 -100 

Inventarier, data VA-avd -100 -200 

Processförbättring W -1 000 o 
Kapacitetsökn Bålsta W -6 346 o 
Processförbättring RV -1 723 o 
Omläggning ledningar -4 566 -5 000 

PLC Byte, Bålsta ARV -1 487 o 
Personaldel Bålsta ARV -4 497 -3 500 

Nytt tak, B ålsta RV -800 o 
Exploatering tätort -465 o 
Exploatering Viby äng -100 o 
Upprustning pumpstation -517 -250 

Luktreduktion, Bålsta RV o o 
Kväverening, Bålsta RV -62 971 -26 500 

Summa -84 060 -35 550 

Kommentarer investeringsredovisning 

l. Kväverening, Bålsta reningsverk 

lt .)!~-VA-avdelningen, Delårsuppföljning mars2013 

-35 o o 

-61 -100 o 
-16 -200 o 

o o o 
o o o 
o o o 

-1 658 -5 000 o 
o o o 

-1 369 -3 500 o 
o o o 

-557 o o 
o o o 

-45 -250 o 
o o o 

-11 099 -36 500 10 000 1 

-14 840 -45 550 10 000 
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Om- och tillbyggnationen av Bålsta reningsverk påbörjades i december 2011. Under 
byggets gång har flera oförutsedda händelser nppstått. Omfattande sprängningsarbeten 
har behövt utföras trots att en geoteknisk undersökning genomf6rdes. En stor 
dagvattenledning har behövt flyttas vilket också har lett till ökade kostnader. Flera 
vattenläckor har uppstått. El- och styrupphandlingen blev dyrare än prognosliserat Den 
kalla vintern har medfört förseningar och snöröjning inom 01mådet och i bassänger 
vilket har lett till ökade kostnader. Ett antal jnsteringar i projekteringen har lett till både 
ökade och minskade byggkostnader. Ökade krav från Naturvårdsverket och 
Miljödepartementet har lett till ökade kostnader. 

foS~~-~·· ~~~~----------~ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §46 MTN 2013120 

Information från gatuavdelningen, kostnad konstgräsplan 

Sammanfattning 
Gatuchefen och förvaltningsekonomen redogör för kostnaderna för 
konstgräsplanen enligt tidigare önskemål från nänmden: 

Kommunen köpte konstgräsplanen av Håbo FF för 6,2 miljoner kronor 
Till och med mars 2013 har den kostat ca 3 miljoner kronor 
Det finns l ,5 milj o ner kronor i budget för 2013 
Leasing av traktor inklusive bränsle kostar ca 12 000 kronor per månad. 
Från och med december 2012 till och med mars 2013 har den 
sammanlagda kostnaden varit l 06 000 kronor. Då har snöröjningen legat 
på en hög nivå vilket kan begränsas. Belysningskostnaden är inte 
medräknad då den inte är separerad. 
Håbo FF betalar 50 kr/timme i planhyra till kultur- och fritid. 
Gatuavdelningen erhåller viss kompensation från kultur- och fritid. 
Konstgräsplanen utnyttjas frekvent men framförallt kvällar och helger av 
föreningen men det förekommer även aktiviteter utanför ordinarie 
träningstid. 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknämnden beslutar att godkätma redovisningen. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

A l slY 
Nr2013.1147 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 47 MTN 2013111 

Utredning, användande av Granvallen för idrottsverksamhet 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att återuppta Granvallens fotbollsplan samt omklädnings- och 
kanslibyggnad för idrottsverksamhet 

För att utreda gräsplanens status har Sportbyggarna entreprenad AB anlitats. 
På grund av den sena våren har de nödgats göra en snabbutredning som 
visar på två olika alternativ. Det första alternativet beräknas kosta 3,7 mkr 
och det andra 2,5 mkr. Bevattningsanläggning utförd i samband med 
markarbeten tillkommer med 350 tkr. Kostnad för belysning av planen är 
inte medräknad i kalkylen. 

F ör att iordningställa befintlig byggnad för ombyte och kansli finns två 
alternativ. Det första alternativet omfattar endast upprustning av ytskikt i 
duschutrymmen och omklädningsrum till en kostnad av ca 500 tkr. Det 
andra alternativet omfattar en renovering av hela byggnaden så att den 
uppnår en godtagbar standard som helhet. Kostnad ca 1,5 mkr. Kostnad för 
drift och underhåll beräknas till ca 400 tia/år. Internhyran för 
omklädningsrum och kansli kommer att höjas med cirka 162 tkr/år vilket 
också belastar driftbudgeten. Driftbudgeten kommer att behöva utökas med 
totalt 562 tkr/år. 

Utöver matchplan och byggnad för omklädning och kansli finns ett antal 
mindre träningsplaner, mindre förrådsbyggnader och en kioskbyggnad. 
Förvaltningen har i denna utredning inte tagit med kostnader för att 
driftsätta dessa. Vidare bör även möjligheten att parkera och att säkert hämta 
och lämna sina barn ses över. Om Granvallen återupptas för användande för 
idrottsverksamhet bör en studie av trafiksituationen göras. 

Lars-Göran Bromander efterfrågar ett alternativ som innebär minsta möjliga 
åtgärder för att erhålla en mindre kostnad för att Granvallen ska kunna 
användas för idrottsverksamhet Ärendet föreslås återremiss. 

Beslutsunderlag 
MTN § 7/2013, daterad 2013-01-28 
Tjänsteutlåtande daterad 2013-05-06 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-05-06 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen, för komplettering med ett tredje alternativt 
kostnadsförslag, som innebär mindre arbete för iordningsställande av 
Granvall en. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1152 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §47 

Forts .... 

Beslutsexpediering 

Gatuavdelningen 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-05-06 

MTN 2013/11 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1152 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §48 MTN 2009/36 

Redovisning av uppdrag om hundrastgårdar 

Sammanfattning 
Vid miljö- och tekniknämndens sammanträde 2012-02-20, MTN § 17, 
beslutades att uppförande av hundrastgårdar skulle behandlas i samband 
med arbetet med drift- och investeringsbudget 2013. När investeringsbudget 
för 2013 fastslogs avsattes !50 000 kr fOr ändamålet. 

Galnavdelningen har i början av året varit i kontakt med en av de personer 
som inkommit med medborgarförslag om hundrastgårdar, Pia Hån berg, för 
att diskutera placering och utformning samt eventuell föreningsdrift. Pia 
Hånberg har genom sitt kontaktnät och facebookgruppen "H undparker i 
Håbo kommun" haft en dialog med intresserade hundägare. 

Den placering som överenskommits är mellan Gröna Dalen skolan och 
kolonilotterna, ner mot diket. Där rastar redan idag många hundägare sina 
hundar och det ligger avskilt från bostäder. Däremot har ingen förening för 
drift och underhåll kunnat bildas. Detta innebär att galnavdelningen får ta på 
sig framtida kostnader för drift och underhåll om cirka 45 000 kr/år. 

Lars-Göran Bromander (S) anser att en hundrastgård inte kan uppföras om 
det inte finns någon förening som kan ta hand om driften av deru1a och 
föreslår att det ska framgå av beslutet. Förslaget får stöd av övriga nänmden. 

Beslutsunderlag 
Beslut miljö- och tekniknämnden, MTN § 17,2012-02-20 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-19 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
redovisning. 

2. Miljö- och tekniknämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppföra en 
hundrastgård i enlighet med förslaget, under förutsättning att en förening 
först bildas, som tar hand om drift och skötsel av hundrastgården. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Kommunfullmäktige för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

f1/ IS~I 
Nr 2013.1157 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §49 MTN 2013/38 

Information från avfallsavdelningen 

Maria Åhrström från Avfallsavdelningen informerar om: 

• På avfallsavdelningen pågår just nu en upphandling angående transport 
av vårt hushållsavfall mellan Högbytarp och förbränningsanläggningen i 
Uppsala. Detta görs i samarbete med Upplands-Bro kommun. 
Nuvarande avtal går ut 30 september i år. Avtal ska skrivas på ett år, 
tilldelning sker 18 juni. Anledningen till att vi bara skriver ett år är att 
avtalet med Vattenfall i Uppsala (förbränningsanläggningen) går ut nästa 
år, då ska en ny förbräimingsanläggning handlas upp, därför vill vi inte 
ha ett längre avtal angående transporten till Uppsala eftersom det kan bli 
en annan förbränningsanläggning på annan ort. 

• Avfallsavdelningen kommer att på prov, ha en mobil återvinningscentral 
i Skokloster. Det kommer att vara containrar som finns på plats en 
torsdagskväll i maj, juni ochjul i, där de boende kan lämna utsorterat 
grovavfall i olika fraktioner. Personal kommer att finnas på plats för att 
hjälpa till och kontroll av Å V C-kort göras. Efter provtiden kommer en 
utvärdering att göras. 

Beslut 

J. Miljö- och tekniknämnden godkänner informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr20i3.1160 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §50 MTN 2013/35 

Medborgarförslag om naturreservat i Hummeldal/Österkvarn 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om naturreservat vid Hummeldal l Österkvarn har 
remitterats från kommunfullmäktige. 

Området som är markerat på bifogad karta sträcker sig ca l km utmed 
Skoklosters östra strandområde från Österkvarn i non till Hummeldal i 
söder. Hela området omfattas idag av gällande detaljplaner (Byggnadsplaner 
S2A och S3A) som båda har liknande parkbestämmelse för detta område. 

För den södra delen av området, S2A kommer troligen inte detta 
planförhållande att ändras inom överskådlig tid. Den nona delen av området 
är föremål för ett nytt förslag till ny exploatering i samband med projektet 
skokloster Udde etapp l. För båda områdena gäller idag av länsstyrelsen 
beslutat förordnande enligt 113§ gamla Byggnadslagen som innebär att all 
mark som i detaljplanen är allmän platsmark (vilket parkmark är) inte får 
privatiseras eller exploateras. 

Om någon av planerna ersätts med en ny detaljplan inträder automatiskt nya 
strandskyddsbestämmelser med l 00 meter från strandlinjen på land och i 
vatten. Det nya strandskyddet kan av kommunen upphävas genom en 
planbestämmelse men då måste det finnas särskilda skäl för det och 
samtidigt ska strandskyddets syfte uppfyllas. 

Med de naturvärden som medborgarförslaget anger tillsammans med de 
naturinventeringar som gjort i anslutning till förslaget till ny detaljplan för 
Skokloster Sjöstad (upphävd av regeringen 2011) samt det allmänna 
intresset för rörliga friluftslivet i området är det inte sannolikt att ett reservat 
behöver bildas för att skydda naturen i området. Detta skydd bör kunna 
tillgodoses i tillräcklig omfattning av detaljplane bestämmelser. 

Medborgarförslaget hänvisar till kommunens naturvårdsplan och i det 
område som förslagsställaren anser bör bli naturreservat finns det två 
utpekade områden som klassats som klass III (högt naturvärde ). 

Följande skötselförslag finns för områdena i Naturvårdsplanen: 

För det södra området: Håll strandområdet kring vindskyddet öppet. För 
övrigt bör lövskogen i huvudsak lämnas utan åtgärder och få utvecklas till 
en lövskogs/und. 

För det norra området: De senvuxna träden i branten bör frihuggas genom 
att granar längre ned i sluttningen avverkas. Granpartiet i nordöst, där 
bombmurklan växer, bör dock sparas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2013.1161 



HÅBO 
SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §50 MTN 2013/35 

Forts ... 

Möjligen bör området kompletteras med en skötselplan som reglerar 
områdets förvaltning på ett naturvårdsriktigt och friluftslivsmässigt sätt och 
i linje med hur tätortsnära skog normalt bör skötas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag samt medborgarförslag från kommunfullmäktige, § 3, 
2013-03-25 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar på 
medborgarförslaget 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå medborgarförslaget 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikfcirvaltningen 
Kommunfullmäktige för beslut 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1161 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §51 MTN 2013/31 

Synpunkter på revisionsrapport, underhåll VA-anläggningar 

Sammanfattning 
PwC har på kommunens revisorers uppdrag granskat VA-verksamheten 
med inriktning på underhåll och förnyelse av ledningsnätet. V A
avdelningen har varit delaktig i framtagandet av material och statistik till 
revisiOnen. 

Synpunkter 
VA-avdelningen planerar sin verksamhet utifrån en verksamhetsplan (VA 
2050). I V A 2050 samlas alla nyckeltal i en databas som systematiskt 
värderas och kanjämföras med andra kommuner. Värderingen används till 
att årligen analysera och följa upp verksamheten. Värderingsrapporten 
skulle kunna redovisas till nämnden för att ge en mer detaljerad uppföljning 
av verksamheten men V A-avdelningen och övriga avdelningar använder sig 
av Stratsys för redovisning av ekonomi, aktiviteter och nyckeltal till 
nämnden för att alla avdelningar ska redovisas på ett likvärdigt och 
överskådligt sätt. 

VA-avdelningen håller med om behovet av att utveckla en långsiktig 
strategi och ambitionsnivå för en hållbar förnyelsetakt av ledningsnätet och i 
samband med det ta fram en investeringsplan för att få ett bra ekonomiskt 
underlag till V A -taxan. 

A vskrivningstidema överensstämmer med beräknade livslängder och 
behöver dänned inte korrigeras. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport "Granskning av underhåll VA-anläggningar" 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-18 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna ovanstående 
synpunkter på rapporten "Granskning av underhåll V A -anläggningar" 
som svar till revisionen. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna ovanstående 
synpunkter till revisionen. 

Beslutsexpediering 
VA-avdelningen 
P wC 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1164 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §52 

Riktpris, nybyggnation Junibacken 

Sammanfattning 

MTN 2012/73 

Nybyggnationens syfte är att ersätta den tidigare byggnaden som brann ned. 
Förprojektering är nu genomförd för åtta avdelningar och tillagningskök. 

En utmaning i förprojekteringen har varit att få in alla åtta avdelningar på 
den begränsade yta som finns tillgänglig för byggnaden. För att klara detta 
har bland annat ett större samlingsrum prioriterats bort. Det medför i sin tur 
större krav på utemiljön för att kunna samlas där. Tomtens utformning och 
byggnadens storlek medför ett större behov än nonnalt av utfyllnad och 
uppbyggnad av marken för att få en bra lösning. 

Utifrån förprojekteringen har två kostnadsberäkningar tagits fram. 
Entreprenören har gjort en kalkyl och fastighetsavdelningen har genom en 
extern konsult tagit fram en kalkyl. Dessa kalkyler har jämförts och 
diskuterats för att komma överens om ett riktpris. Kalkylerna var till största 
del väldigt likvärdiga. Skillnad fanns i kostnader där entreprenören har tagit 
in pris från underentreprenörer där framför allt markentreprenaden låg 
högre. Vid förfrågan har märkts ett lågt intresse för markentreprenaden. 
Arbete pågår för att få in pris från minst en entreprenör tilL 

Utifrån kalkylerna har ett gemensamt riktpris tagits fram. Riktpris är den 
kostnad som projektet beräknats till med den utfomming som är framtagen i 
förprojekteringen. Riktpriset är fortfarande under förhandling och kan 
komma att sänkas. 

Nedan visas en kalkyl för byggprojektets olika delar. Skede l avser 
projekteringsskede som nu är i slutfasen. Skede 2 påhöljas efter att 
entreprenadkontrakt är undertecknat. Byggherrekostnad är kommunens 
kostnad för projektet, såsom projektledning, konsultstöd, anslutningsavgifter 
och bygglov. Förhandling pågår med försäkringsbolaget om ersättningens 
storlek, ersättningen i kalkylen nedan är endast en uppskattning. 

Ekonomisk kalkvl 
Skede l, Entreprenad, projektering 
Skede l, Byggherrekostnad 
Skede 2, Entreprenad, Riktpris 
Skede 2, Byggherrekostnad 
Konstnärlig utsmyckning l% 
Ersättning från försäkring 
Självrisk 
Preliminär kostnad 

Forts ... 

EXPEDIERAD 

2 450 tkr 
400 tkr 

49 294 tkr 
2 400 tkr 

500 tkr 
-19 000 tkr 

220 tkr 
36 264 tkr 

StGNATUR UTORAGSBESTYRKNlNG Nr2D13.1130 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§ 52 MTN 2012/73 

Forts .... 

Tidplan 
Då riktpriset är beslutat av kommunstyrelsen kan beslut tas i miljö- och 
tekniknärunden om entreprenadkontrakt fOr genomfårandet av 
byggnationen. Under fårutsättning att beslutet om entreprenadkontrakt tas 
senast under juni kan byggstart ske i augusti. Förskolan beräknas kunna stå 
fårdig får inflyttning till senast årsskiftet 2014-2015. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknärunden fiireslår kommunstyrelsen att anta riktprisets 
maximala nivå får entreprenaden som helhet med åtta avdelningar och 
med maxpris 49 294 tkr. 

2. Miljö- och tekniknärunden delegerar till ordfårande att besluta om och 
underteckna entreprenadkontrakt under fårutsättning att 
kommunstyrelsen antar riktpriset får entreprenaden enligt punkt l. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1130 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §53 

Lokalbehov i Gröna Dalenområdet 

Sammanfattning 

MTN 2012/5 

skolnämnden uppmärksammade miljö- och tekniknämnden på 
skolnämndens utökade behov av kommunala skolplatser, SKN 2011158. 
Genomlysningen visade på ett utökat behov av kommunala skolplatser för 
elever i området Gröna Dalen från och med höstterminen 2014. 

Flera fördelar finns med att få hela Gröna Dalenskolan som kommunal 
grundskola i stället för att behöva dela upp verksamheten på olika platser. 
Utgångspunkten har därför varit att hitta en långsiktig lösning för 
Lärasko lan. De förfogar idag över två arbetsenheter i Grönadalenskolan och 
hyr även in paviljonger som är uppställda på skolgården. 

Förslaget går ut på att Läraskolan flyttar ut ur Grönadalenskolan till 
Mansängen som uppfördes som skollokal 1970 och idag används som 
förskola. Intresseförfrågan har gjorts till Läraskolan som är positiva till 
lösningen. Vissa anpassningar av lokalen är dock nödvändiga för att anpassa 
lokalen för skolverksamhet igen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Skolnämnden, 2011-10-24, SKN § 68 
Skrivelse daterad 2013-04-18 
Tjänsteslaivelse daterad 2013-04- J 8 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att förvaltningen ska skriva 

hyresavtal med Läraskolan för objektet Mansängen under 
förutsättning att skolförvaltningen säger upp lokalerna. 

Expediering till 
Fastighetsavdelningen 
skolförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2013.1162 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §54 MTN 2013/39 

Kommunal vatten- och avloppsvattenplan 

Sammanfattning 
En vatten- och avloppsvattenplan är ett förvaltningsövergripande strategiskt 
dokument för hela kommunen. Planen gäller både vatten- och 
avloppsvattenförsörjning i hela kommunen och används för 
översiktsplanering, långsiktig planering samt som underlag för prioritering 
och budgetarbete. Planen används också för frågor kring 
verksamhetsområdet för kommunalt V A, på lång och kort sikt, samt för 
planering av enskilda avlopp för övriga områden. 

Håbo kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten 
har fastställt ett åtgärdsprogram för vattendistriktet för att alla grund- och 
ytvatten ska uppnå god kemisk och ekologisk status. Åtgärdsprogrammet är 
juridiskt bindande för myndigheter och kommuner. Åtgärderna skulle ha 
påbörjats senast 22 december 2012. Enligt åtgärdsprogrammet ska 
kommunerna ta fram vatten- och avloppsvattenplaner. Länsstyrelsen har 
tagit fram en manual för hur en sådan plan ska se ut. (Rapport 2009:07) 
Länsstyrelsen anser att planen ska utföras av en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp. Genom planen förankras hela kommunens vatten- och 
avloppsvattenfrågor både politiskt och bland tjänstemän. 

Samordning i ett tidigt skede möjliggör proaktiva åtgärder och en mer 
effektiv förvaltningsövergripande V A- och bebyggelseplanering. 
Fastighetsägare och andra aktörer i kommunen får tydligare infom1ation om 
vad som gäller i vatten- och avloppsvattenfrågor i kommunen. 

l Håbo kommun berörs följande avdelningar av arbetet: 
Plan- och utvecklingsavdelningen, vid exploatering, planläggning och 
övergripande samhällsplanering. 
Byggavdelningen, för beviljande av bygglov innanför och utanför 
detaljplanelagt område. 
V A-avdelningen, för långsiktig planering av kommunal vatten- och 
avloppsvattenförsörjning och utvidgande av verksamhetsområde, till 
exempel behov av nytt vattenverk och förstärkningar av ledningsnät. 
Miljöavdelningen, för tillsyn av enskilda avlopp enligt miljöbalken. 
Administrativa avdelningen, för samordning av kommunens ansvar 
gentemot vattenmyndigheten samt de nationella miljömålen. 

Planen liknar en översiktsplan för Håbo kommun och visar en långsiktig 
strategi för hur kommunen ska utvecklas hållbart med avseende på vatten 
och avloppsvattenförsörjningen, oavsett om det gäller enskilda avlopp eller 
kommunalt V A. Den ska också långsiktigt verka för att vi får levande sj öar 
och vattendrag. Planen är ett styrdokument som ska antas i 
kommunfullmäktige. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr20131166 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §54 MTN 2013/39 

Miljö- och teknikförvaltningen anser att ansvarsfördelningen inom 
kommunen för arbetet med planen måste tydliggöras för att arbetet med 
planen ska kunna starta snarast. Som tidigare nämnts skulle arbetet med 
planen, enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, ha påbörjats senast 22 
december 2012. 

Den viktigaste frågan i nuläget är vilken förvaltning, och i ett senare skede 
vilken avdelning, som har ansvar för att starta och driva på arbetet med 
planen. En annan viktig fråga är att de berörda avdelningarna är både skatte
och taxefinansierade. Några avdelningar är ocksåjuridiskt begränsade till 
vissa specifika arbetsområden. Exempel på detta är byggavdelningen som 
arbetar med förändringar i bebyggelsemiljön eller miljöavdelningen som 
arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen att i samarbete med 
plan- och utvecklingsavdelningen samt Håbo Marknads AB, ta fram en 
kommunal vatten- och avloppsvattenplan. 

Expediering till 
VA-avdelningen 
Byggavdelningen 
Miljöavdelningen 
Administrativa avdelningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2013.1166 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN §55 

Redovisning av 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. 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista, daterad 2013-04-16 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-19 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av 
uppdragslista daterad 2013-04-16. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2013,1167 



HÅBO 
KOMMUN 

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

RAPPORT 
Datum 
2013-04-16 

1(7) 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.883 

Uppdragslistan uppdaterad efter sammanträde 2013-04-15 

Medborgarförslag om att 
l finns 

090609 för 2013 men ingen 

§56 
anordna en hundrastgård utökad driftbudget, 
inom Västerängsområdet alternativ finansiering 
U p p dra till förvaltningen att av driften har sökts men 

undersöka möjligheten att uppfora inget intresse finns, 

ett antal hundrastgårdar inom driften beräknas kosta 

kommunen. 45 000 kr/år 

MTN 
Motion om upprättande av 

090929 att göras under 2013 

§ 77 
en rullande långsiktig plan med hj ä! p av extern 
för underhåll och konsult som finansieras 
upprustning av skol- och via investeringsmedel 

färskolegårdar för upprustning av skol-

Uppdra till förvaltningen att ta och torskolegårdar 

fram dels en skötselplan for drift 
och periodiskt underhåll som Under våren 2013 

inkluderar säkerhetsbesiktning kommer en konsult att 

och dels en upprustningsplan för 
anlitas för att ta fram 
en underhållsplan och 

skolor och förskolor. De behov en upprustningsplan. 
som framkommer i planen prövas 
i samband med det årliga 
budgetarbetet. 

Utökning av befintliga 
AD i samarbete med 

101207 plan- och utvecklings-

§ 121 
verksamhetsområden avdelningen 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om ytterligare fastigheter 
kan inkluderas i befintliga 
verksamhetsområden. 

Gångväg på banvallen vid 
ULA Gångväg klar. 

101207 
Stämsvik samt 

Räddningsvägen 
§ 123 

utryckningsväg från 
avvaktar 
Trafikverkets 

Ekolskrog till Stämsvik planering av 
Uppdra till förvaltningen att i 
samband med besvarande av 

trafikplats Krägga. 

motion om GC-väg via Stämsvik 
Eventuell tilWillig 

även ta med ovan gångväg och 
lösning med privat 

utryckningsväg. 
grusväg 



HÅBO 
KOMMUN 

Medborgarförslag om 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltringen att 
utreda förutsättringarna för 
naturreservat eller andra 
skyddsformer för Lillsjön och 
Bätsbacken. 

MTN 2010/111 
Ansökan om medlemskap i 

110406 
§ 42 

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

Naturreservat Bålstaåsen 
Il 0406 

U p p dra till förvaltningen att 
§ 44 

fortsätta utreda möjligheterna för 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under 
mandatperioden 2011-2014. 

Miljöstrategi (tidigare 
110406 

§ 45 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Håbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014. 

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

RAPPORT 2(7) 

Datum 
2013-04-16 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.883 

avvaktar förankring 

Båtsbackcn: Diskussion 
med Gatuavdelningen 
att sköta den 
kommunala delen av 
Balsbacken likt ett 
reservat, men inget 
forslag om skydd i 
dagsläget 

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

MK Enligt KS-beslut ska 3. 
det samordnas med 
kommunstyrelsens 
planprogram för del 
av Bålstaåsen och 
grustaget 

AA Nulägesanalys är gjord. 4. 
Förslag till 
fokusområden är 
framtagna. Avstämning 
med kommunlednings~ 
grupp december 20 J 2. 
Revidering av uppdrag 
gjordes18mars 2013. 
Arbete pågår med 
framtagande av gröna 
nyckeltal för 
uppföljning. Förslag pa 
mål, strategier och 
åtgärder arbetas fram. 



HÅBO 
KOMMUN 

110406 
Handlingsplan 

§ 46 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheterna för Häbo 
kommun att bli en fossilbränslefri 
kommun till 2030. 

Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp f6r att ta 
fram en handlingsplan som 
redovisas under en hearing vid 
miljöveckan 2012. 

MTN 20101111 
Ta fram förslag på en 

!10406 
§ 49 

"vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har för avsikt att 
under våren 201 l börja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

Ta fram åtgärdsprogram för 
110406 

§50 
läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att åtgärda 
takproblemen 

Uppdra till förvaltningen att 
inventera och ta fram underlag for 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens · 

MTN 20101111 
Energieffektivisering i 

110406 
§ 51 

kommunens byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda vilka resurser som behövs 
för att nä målet om att bli en 
fossilbränslefi·i kommun. 

MTN 2010/111 
Undersöka möjligheterna att 

l l 0406 
§52 

i samband med 
nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 
Uppdra till förvaltningen att 
organisera ett studiebesök för 
nämnden till Hallsbergs kommun 
för att ta del av deras erfarenheter 

av slam. 

ft Sl---

RAPPORT 3(7) 

Datum 
2013-04-16 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.883 

ledningsgruppen i 
december 2012 har 
arbetet fortsatt med att 
ta fram en strategi hur 
vi ska bli fossil~ 
bränslefri. Den 
kommunala 
organisationen föreslås 
bli det 2030. På så sätt 
visar kommunen vägen 
för hur vi ska bli det 
även geografiskt till 
2050. 

8. 
aantagen av 
2012-09-24§ 102 

Arbetet med 
vattenskyddsområde för 
Skoklostcr pågår 

LS 12. 

13. 

strategin föresläs 
arbetas in i 
miljöstrategin 

14. 
överenskommelse 
ordförande. A v vakta 
med biogasanläggning i 
och med stora 
investeringskostnader i 
förhållande till mängd 
slam. 



HÅBO 
KOMMUN 

111102 
Insamling matavfall för 

§109 
biogasproduktion 
Uppdra till förvaltningen att i 
kommande upphandling ta in 
anbud på 
tväkärlsinsamlingssystem för 
matavfall och 

MTN 2012/53 
120507 

Säkra ridvägar i kommunen 

§52 
Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Håbo Marknads AB 
för att undersöka möjligheten att 
inrätta säkra ridvägar utanför 
tätbebyggtJdetaljplanelagt 
område. 

MTN 2012/54 
Underlag till cykelplan 

120507 
§53 

(cykelpolicy/cykelstrategi) 
för Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande karta 

MTN 
"Hälsans stig" i Håbo 

120507 
§54 

kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning för en så 
kallad "Hälsans stig" 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om Hjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

KF 2012/68 
Medborgarförslag om 

120611 
§ 61 

ordnandet av en cykelbana 
med sandhopp i 
slottsskogen 
Fullmäktige bifaller förslaget 
genom att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden, att i samråd med 
bildningsnämnden, ordna den 
föreslagna cykelbanan på lämplig 
plats i Skokloster. 

RAPPORT 4(7) 

Datum 
2013-04-16 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.883 

Test av 
matavfall för biogas~ 
produktion görs under 
våren 2013 

AB har 18. 
gett tillstånd att förlägga 
ridvägar inom deras 
markområden. Var 
dessa ska ligga är inte 
klart. Anläggning av 
ridvägarna fOrutsätter 
skyltning och eventuell 
röjning och gallring. 

Avvaktas, 21. 
konsultkostnad ca 150 
tkr, ej möjligt att utföra 
under 2012 på grund av 
den ekonomiska 
situationen 

ULA Planering påbörjad 22. 

Kostnad för stig ca 4 
km beräknas till 45 000 
kr+ skyltar ca 5 000 
kr/km. 

ULA 25. 
ordförande i 
slottsskogens 
samfållighet och 
nästa steg är att vi ska 
ha ett möte mellan 
honom och 
förslagsställarna. 
Problemet är att hitta 
en lämplig placering. 
Inngen finansiering 
för projektet i år. 



HÅBO 
KOMMUN 

Anläggande av dirtbikebana 
Återrapportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta. 

121001 
Avrop från ramavtal 

§ 98 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag till nästa 

för 
MTN 2013/11 

130128 
Användande av Granvallen 

§7 
för idrottsverksamhet (samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid 
Gransäterskolan j 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda kostnader och 
konsekvenser 
Utredning om anläggande av 
gräsplan på Gransäterskolans 

130318 
Kostavdelningen inleder ett 

§ 33 
pilotprojekt med odlingslott i 
samarbete med 
skolförvaltningen 

RAPPORT 5(7) 

Datum 
2013-04-16 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.883 

möte 
med ungdomar har 
ingen anmält intresse 
försök att få ihop en ' 
grupp via Facebook 
planeras 

nämnden 

ULILS Nytt uppdrag 28. 
gatuavdelningen och 
fastighetsavdelningen 

Utredning påbörjas så 
fort snön smält undan 

uppdrag för 30. 
kostavdelningen i 
samarbete med 
skolförvaltningen 



HÅBO 
KOMMUN 

Uppdrag- avslutade 

Medborgarförslag om att HK 
tar över ansvaret för den 
offentliga gatubelysningen i 
Söderskogen 
Uppdra till förvaltningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
föreningen och E-ON gällande 

101207 
Motion om färdigställande 

§ 122 
av As ledens förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 
förprojekteringen av 

av Ås leden. 
111123 

Satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 

före det tas beslut 
MTN 

100928 
Uppföljning av plan för 

§ 78 
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 
nyanstälJa personal i egen regi 

driften för och 
MTN 2012/52 

120507 
Komplettera Kraftleden med 

§51 
lämpliga rondeller 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att utreda hur 
man kan komplettera Kraftleden 
med lämpliga rondeller, minska 
hastigheten samt göra den mer lik 

090929 Medborgarförslag om att 

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

RAPPORT 6(7) 

Datum 
2013-04-16 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.883 

avslå 
medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

inte vara på 
uppdragslistan och 
därför bmttagen. 

Uppdraget avslutat 

MTN § 80, 
behålls inom 
kommunal regi 

Uppdraget avslutat 

§86/2012 17. 
rapport från Ramböll, 

Uppdraget avslutat 

fullmäktige beslutar 
därmed att anse 
medborgarförslaget 
besvarat 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 2010/111 B låstru ktu rplan/V att en p la n/ 
121210 
§ 141 

Vattenstrategi 
Uppdra till förvaltningen att i 
samband med framtagande av 
kommande översiktsplan ta fram 
en vattenplan i nära samarbete 
med plan- och 
utvecklingsavdelningen. 

MTN 2012/120 
Ombyggnad av Cafe Hå bo 

130128 
§ Il 

Uppdrag till förvaltningen att 
påbörja ombyggnaden av Caf6 
Häbo som ska invigas i början av 
sommaren 

MTN 2010/111 kommun 
fossilbränslefri kommun 

110518 senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att 

§ 76 
utvidga resursema på 
miljöstrategiska enheten (for att 
möjliggöra kommunens 
målsättning om "Håbo kommun 
en fossilbränslefri kommun senast 

Ta fram förslag på rening av 
Il 0406 
§ 47 

dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

MTN 201 
Friluftsplan/Upplevelseplan 

111207 
§115 

Uppdra till förvaltningen att fram 
en Friluftsplan/Upplevelseplan för 
Häbo kommun. 

RAPPORT 7(7) 

Datum 
2013-04-16 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.883 

Beslutet är delgivet 7. 
kommunstyrelsen 
samt plan- och 
utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

påbörjad. 29. 

Uppdraget avslutat 

LL 16. 
gjorcs enligt beslut från 
kommunfullmäktige för 

2012. 

Uppdraget avslutat 

MK 6. 
bidrag en utredning 
grenomförts om 
möjligheterna att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenomrädet. KS 
ansvarar för 
planområdet 

Uppdraget avslutat för 
förvaltningen i och med 
utredningen. 

MK MTN§ 13, 23. 
upplevelseplan 
integreras med 
besökskartan. 
Uppdraget avslutas 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §56 MTN 2012/121 

Information från förvaltningen 

Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att se över vilka åtgärder 
som behövs for att öka säkerheten i kommunhuset och vilka 
kostnader det kommer att medföra. 

I rekryteringen av kostchefhar tre stycken kandidater valts ut för 
fortsatt rekryteringsprocess. 

Kommundirektören har givit förvaltningschefen i uppdrag att se över 
hur organisationen ska se ut när miljö- och teknikförvaltningen ska 
implementeras i kommunstyrelsen som en avdelning. Det ska även 
tas fram reglemente och dylikt i samband med det. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

f! l-)~ l 
Nr2013.116B 
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