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Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 78 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

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 rar ompröva eller fastställa delegerings besluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Bostadsanpassningsbidrag, 2013-08-08- 09-05 
Beviljade 15 st 

Gata 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 2 st 

Mät- och kart 
Belägenhetsadress/lägenhetsadress 

Beslutsunderlag 

3 st 

Delegationsförteckning, bostadsan passning, 2013-09-06 
Sammanställning av delegerings beslut, 2013-09-09 
Tjänsteskrivelse, 2013-09-06 

Beslut 

J. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 30 september 2013. 
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Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 79 

Information om Uthållig kommun 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

MTN 2012/27 

Anna Atterlöf miljöstrateg, redovisade vad tjänstemän och ledamöter arbetet 
med under 20 Il - 2013 inom Uthållig kommun samt vad som planeras inför 
2014. 

År 2011 skrev Håbo kommun på avtalet till Energimyndighetens program 
Uthållig kommun. Håbo kommun är idag en av 37 kommuner som valts ut 
till den tredje etappen av Uthållig kommun. Håbo kommun deltar för att 
utveckla spjutspetsprojekt inom temaområdet "Energismart planering" och 
projektområdet "B ilsnål planering i en levande småstad". Den tredje etappen 
av programmet pågår 2011-2014. Håbo kommun har inom Uthållig 
kommun fått konsultstöd, inspirerande föreläsningar, workshopserie, varit 
på studiebesök och anordnat beteendepåverkande åtgärder gentemot 
kommuninvånare samt kommunanställda. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 80 

Delårsbokslut per 31 augusti 2013 

Sammanfattning 

MTN 2012/100 

Redogörelse för miljö- och teknikförvaltningens samt V A- och 
avfallsavdelningens ekonomiska utfall för perioden l januari 2013 - 31 
augusti 2013, avseende drift- och investeringsbudget, nyckeltal samt mål 
och mål uppfyllelse. Åtgärdsplan för att hålla budget i balans redovisas i 
denna rapport. 

Början på 2013 var ovanligt snörik och detta påverkade både gatu- och 
fastighetsavdelningen i form av ökade kostnader för snöröjning. 

Under våren har förvaltningen kartlagt samtliga verksamheter inför den 
kommande omorganisationen. Dagens byggavdelning och miljöavdelning 
kommer i den nya organisationen att bilda en ny förvaltning med en ny 
förvaltningschef. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. 

Äldreboendet solängen är invigt och inflyttning har skett. 
Ateruppbyggnaden av förskolan Junibacken är påbörjad och förhandlingen 
med försäkringsbolaget är i sitt slutskede. Den nya förskolan kommer att ha 
åtta avdelningar och stå klar för inflyttning 2015. 

Västerängsskolans akuta behov av takrenovering har påbörjats och nya 
investeringsmedel är beslutade om i kommunfullmäktige. 

Miljö- och tekniknämndens prognos är att budgeten kommer att hållas 2013, 
om redovisade besparingsåtgärder genomförs enligt bifogad rapport. 

V A-avdelningens kvävereningsprojekt kommer att redovisa ett underskott 
beroende på en mängd osäkra faktorer. Se bilaga till delårsbokslut V A
avdelningen. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut per 31 augusti 2013 -miljö- och tekniknämnden 
Delårsbokslut per 31 augusti 2013 -V A avdelningen 
Bilaga till delårsbokslut för V A avdelningen 
Delårsbokslut per 31 augusti 2013 - Avfallsavdelningen 
Tjänsteskrivelse, 2013-09-20 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsbokslut per augusti 2013 för miljö- och tekniknämnden och 
V A/avfallsavdelningen. 
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JUSTERARE 

MTN § 80 MTN 2012/100 

forts .... 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna de föreslagna 
omprioriteringar för investeringsbudget som redovisats i delårsbokslut 
per augusti 2 O 13 . 

3. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna delårsbokslutet till 
kommunfullmäktige. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige (för beslut) 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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1 Sammanfattning 

Miljö- och teknikförvaltningen har under året kartlagt samtliga verksamheter inför 
omorganisationen. Dagens bygg- och miljöavdelningar kommer i den nya 
orga11isationen att bilda en ny förvaltning med en ny förvaltningschef Rekrytering av 
ny förvaltningschef pågår. 

Början på 2013 var ovanligt snörik och detta påverkade både galnavdelningen och 
fastighetsavdelningen i fonn av ökade kostnader för snöröjning. Äldreboendet solängen 
är invigt och inflyttning har skett. Återuppbyggnaden av förskolan Junibacken är 
påbörjad och förhandlingen med försäkringsbolaget är i sitt slutskede. Den nya 
förskolan kommer att ha åtta avdelningar och stå klar för inflyttning 2015. 

Västerängsskolans akuta behov av takrenovering har påbö1jats och nya 
investeringsmedel är beslutade om i kommunfullmäktige. 

De ekonomiutbildningar som påbö1jades under våren har fortsatt. Vilket har givit mer 
kostnadsmedvetna medarbetare. 

Miljö- och tekniknänmdens prognos är att budgeten kommer att hållas 2013, om 
redovisade besparingsåtgärder genomförs enligt denna rapport. 

Delårsbokslutet och prognosen för V A- och avfallsavdelningen redovisas separat. 

1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Nämndverksamhet 

Inga pla11erade besparingsåtgärder. Eventuella besparingar för miljö- och 
tekniknämnden ha11teras av övriga avdelningar och verksamheter. 

Byggavdelningen 

Under 2012-2013 har flera lyckade rekryteringar genomförts och avdelningen har idag 
full bemanning. Resurser finns nu för att genomföra ett utåtriktat arbete och en 
tillsynsplan håller på att tas fram. Arbetet kommer att innebära att antalet bygglov 
kommer att öka och att vissa sanktionsavgifter kommer att tillfalla avdelningen. 

Miljöavdelningen 

Intäkter för tillsyn av enskilda avlopp kommer att bli mindre än förväntat då tillsynen 
inte kommer att hinnas med i planerad omfattning. Detta beror bla11d annat på extra tid 
som gått åt för överlämning från ordinarie avloppshandläggare som är tjänstledig till en 
vikarie. Miljöavdelningen kommer att prioritera planerad tillsyn på objekt med 
tirnavgift fr=för tillsyn på verksamheter med fast årlig avgift i den mån det bedöms 
möjligt. Prioritering av tillsyn på verksamheter som ka11 limdebiteras bedöms kunna ge 
ett tillskott på upp till 20 tkr. Konsekvensen kan bli att verksamheter som betalar fast 
årlig tillsynsavgift inte får den tillsyn de betalar för under året. 

Gatuavdelningen 

Under vintern 2012-2013 har det kommit mer snö än en normal vinter, vilket gör att det 
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är mycket tveksamt att budgeten för vinterväghållning, snöröjning, halkbekämpning och 
sandupptagning kommer att hållas. Gatuavdelningen har budgeterat 3,8 mkr för 
beläggningsunderhåll varav kommunfullmäktige har skjutit till 1,5 mkr. För närvarande 
har beläggningar för l, 7 mla utförts. För att hantera det eventuella underskott som kan 
uppstå på snörelaterade åtgärder kommer avdelningen att använda de 2, l mkr som 
återstår som buffert för att kunna hålla budget. Konsekvensen av attutnyttja 
underhållspengar som ett buffert blir att det uppdämda underhållsbehovet ökar. Enligt 
utredning av Ramböll var underhållsbehovet år 2009 ca 30 mla. Under 2013 har 
Ramböll reviderat underhållsplanen. Detta visar att det uppdämda underhållsbehovet nu 
har ökat till ca 40 mkr. 

I april månad inkom en faktura för gatu- och gångvägsbelysning från Kraft och Kultur 
på l ,5 mla. Abonnemanget hade på grund av ett misstag i upphandlingen inte överförts 
till den nya leverantören, Göteborgs energi Din El AB. Gatuavdelningen har efter 
föregående prognos varit i kontakt med Kraft och Kultur och detta minskade den 
oförutsedda kostnaden med ca 200 tkr. För att hantera detta kommer visst underhåll 
avseende armatnrer att behöva skjutas på framtiden. Konsekvensen blir ett uppdämt 
behov av utbyte av armaturer och andra reparationer vilket innebär högre kostnader i 
framtiden. Det kan även innebära en ökad känsla av otrygghet hos kommuninvånama. 

För att budgeten som helhet ska kunna hållas kommer avdelningen att under hösten 
minska inköp av varor och tjänster till ett minimum. Endast akuta reparationer av gator, 
vägar, och lekutrustning kommer att genomfOras. Reparation av trasiga gatlyktor 
kommer inte att utföras utan. skjutas på framtiden. standarden på vinterväghållningen 
kommer också att behöva sänkas genom att t ex höja gränsen för utryckning från 7 cm 
till lO cm. Uppskjutna underhållsåtgärder ca 1,8 mkr. 

De sammanlagda besparingarna/uppskjutna underhållet på 3,9 mkr beräknas täcka 
kostnadema för vinterväghållningen samt andra ökade kostnader. 

Kostavdelningen 

Förväntas hålla budget. Inga planerade åtgärder. 

Åtgärder som skulle kunna genomföras är: att ta bort mjölkserveringen på BCJF; införa 
en soppdag per vecka; minska andelen ekologiska inköp; och endast erbjuda hårt bröd 
till frukost,lunch och mellanmål. Förvaltningen anser dock att dessa åtgärder inte är 

aktuella eftersom det gör att vi kraftigt reducerar kvaliten på måltiderna och det är en 
väg vi inte önskar gå. 

Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen har budgeterat 7,5 mkr för planerat underhåll varav 
kommunfullmäktige har skjutit till 2,0 mkr. För att hantera det prognostiserade 
underskottet inom avdelningen kommer endast 5,5 mkr att användas för de planerade 
åtgärderna. 

Kommunens fastigheter har ett stort behov av underhåll vilket visar sig i form av stora 
kostnader för akuta felavhjälpande reparationer. Dessa reparationer är svåra att förutse 
och budgetera. 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 
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Enheten har i stort sett haft en oförändrad budget de senaste åren men har fått utökade 
städytor vilket ha lett till en effektivisering av befintlig verksamhet. Enheten har därför 
inga planerade direkta åtgärder. Det pågår ett omfattande arbete med att beräkna den tid 
som är möjlig att lägga per objekt utifrån budgetens förutsättningar. En total 
kartläggning av alla städytor i kommunen är målsättningen. 

Miljö· och hälsoskyddstillsyn med limdebitering (ökade intäkter) 

Byggtillsyn (ökade intäkter) 

Uppskjutna underhållsbeläggningar (minskade kostnader) 

Uppskjutna underhållsåtgärder på gatubelysning, gator, skyltar mm (minskade 
kostnader) 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

~esp~Hn9~eff 
· .i ektdetta å.r 

20 

150 

2100 

1 800 

2 000 

. 6070 

Miljö- och tekniknämnden arbetar med många saker som de flesta av medborgama 
använder dagligen. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och 
sophämtning till belysning på allmänna platser. Till nämndens 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 tekniknämnden bygger, underhåller, städar samt lagar maten till sko loma, 
förskoloma 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 politikema i miljö- och 
tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

3 Arets händelser 

Fastighetsavdelningen 

Solängens äldreboende med 40 styckenlägenheter uppdelade på två plan och fyra 
avdelningar invigdes under sommaren. En nybyggnation där energieffektivitet har stått i 
fokus med krav på 30 % lägre energianvändning än Boverkets byggregler (BBR). 
Byggnadens energiförsörjning sker delvis med solpaneler. 

Nybyggnation påbörjas under hösten 2013 även för Junibackens förskola. 
Nybyggnationen ersätter den byggnaden som brann ned i maj 2012. Den nya byggnaden 
blir dock större och kommer att inrymma åtta förskoleavdelningar samt ett 
tillagningskök 

V A/ avfallsavdelningen 

Om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk. Den 26 juni togs anläggningen i drift och 
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nu renas avloppsvattnet från kväve men anläggningen är inte helt fårdigställd än. 

Obligatorisk utsortering av matavfall införs. Utsortering av matavfall kommer att 
införas områdesvis. 

Gatuavdelningen 

Under året har en ny ridvolt anlagts vid Lundby ridskola. Behov av en ny ridvolt 
uppkom i samband med att kommunen påbörjade planeringen av Logistik 
Bålsta!Bjömbro industriområde. För att genomföra Logistik Bålsta krävdes markaffärer 
som innebar att ridklubben blev av med sina sommarhagar. Som ersättning för 
sommarhagarna beslutade nämnden att ridklubben skulle få en upprustning av befintlig 
ridvolt som ersättning för hagarna. Närmare studier visade att det inte var möjligt att 
anlägga en volt på den tänkta platsen. En ny plats utsågs i samråd med ridkub ben. 
Denna plats hade dock mycket sämre markföhållanden än förväntat, vilket avsevärt 
fördyrat projektet. Den nya ridvolten invigdes i bö~jan av september. 

Administrativa avdelningen 

Fyra nya karttjänster har publicerats på H åbo kommuns hemsida inom områdena: Besök 
och aktivitet, Fysisk planering, Samhällsservice samt Skola och omsorg. Ytterligare två 
1jänster, Näringslivskartan samt Kommun och politik, tillkonuner innan årets slut. 

4 Måluppfyllelse 

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

4.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, 
tillgängliga och attraktiva 

Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Fastighetsavdelningen har aktivt arbetat med öka medvetenheten kring säkerhet och 
gatuavdelningen har påbörjat projektet " Säkra skolvägar". Fler än föJTa året ska 
medverka på årets demokratidag som är inplanerad till den 3 oktober. Byggnationen av 
ett utomhusgym pågår och förväntas vara klart innan årets s l ut. 

Det är nämndens uppfattning att målet kommer att uppfyllas. 

För att öka förståelsen för barn och ungas situation i 
Håbo kornmun och för att få insyn i hur de vill 
utveckla samhället kornmer fler tjänstemän att 
närvara på ungdomsdemokratidagen 2013 jämfört 
med 2012. Demokratidagen genomförs den 3 
oktober 2013. 
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4.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

4.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Förvaltningen arbetar med att ta fram drift- och underhållsplaner för att säkerställa en 
fungerande underhållsplanering för gata, fastighet och V NavfalL 

Det är nämndens uppfattning att målet kommer att uppfyllas. 

Arbeta aktivt för att minska avhjälpande och akuta 
underhållsåtgärder, i kronor. 

--------------------------~ 

4.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

F ör att öka tillgängligheten arbetar förvaltningen med att uppdatera kommunens 
hemsida och ta fram kommunikationsplaner för året. V A avdelningen gör uppföljning 
på nya omvandlingsområden och gatuavdelningen genomför SKLs enkät "Krititik på 
teknik". GIS enheten har framställt nya externa webbkartor inom områdena Besök och 
aktivitet, Fysisk planering, Samhällsservice samt Skola och omsorg. 

Det är nämndens uppfattning att målet kommer att uppfyllas. 

Öka antalet informationstillfällen på Håbo Marknads 
ABs företagsträffar för att synliggöra 
verksamheterna och förbättra relationen med 
kommunens näringsliv. 

5 

4.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

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

Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Majoriteten av de på förvaltningen som kör i tjänsten har genomgått utbildning i 
sparsam körning ( eco-driving). Fastighetsavdelningen arbetar med att utveckla ett 
system för bättre uppföljning av energiförbrukningen samt tar fram en plan för 
energisparande åtgärder. Lokalvården har genomfört utbildning i ergonomi, arbetsteknik 
och städmetoder. Gatuavdelningen byter ut ljuskällor i kvicksilver tillmer energisnåla 
alternativ. Kostavdelningen har avslutat en svinnstudie på Gransätersko lan. 

Det är nämndens uppfattning att målet kommer att uppfyllas. 
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Arbeta aktivt med att skapa goda förutsättningar för 
att behålla personal och på det sättet minska 
personalomsättningen. 

Genomföra eco-driving utbildning för majoriteten av 
de på miljö- och teknikförvaltningen som använder 
bil i tjänsten. 

5 Viktiga förändringar och trender 

Fastighetsavdelningen 

55 51 

Eftersatt underhåll som inte har kunnat utföras enligt plan är en utmaning som behöver 
hanteras. Detvisar sig bland annat genom det stora utfallet for avhjälpande underhåll 
(reparationer) ock ökade kostnader torfukt-och vattenskador. Förvaltningen arbetar 
med att inventera och ta fram en mer detaljerad och långsiktig underhållsplan for 
kommunens byggnader. 

Miljön står allt mer i fokus. Entreprenörer som ska anlitas for nybyggnationer 
efterfrågar miljökrav for att var intresserade av att delta i upphandlingar. Då 
energipriser tenderar att bli högre är arbetet med energieffektiviseringar allt viktigare. 
För avdelningens personal kräver det såväl kunskap som tid för att skapa 
effektiviseringar. 

V AJ Avfallsavdelningen 

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

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

Miljöavdelningen 

Medieuppmärksamhet och intresse för fororenad mark har blivit större, vilket ställer 
ökade krav på kompetens inom detta område. 

Gatuavdelningen 

Drift- och underhållsbehovet på avdelningens anläggningar ökar på grund av att 
metparten 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 kostnadsökningmua i samhället. 
Mycket av gatuavdelningens verksamhet bedrivs på entreprenad och entreprenörerna 
justerar sina priser uppåt i takt med kostnadsökningarna i samhället. 
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En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. Oron gäller barns trygghet och 
säkerhet i den offentliga miljön och trafiksäkerhet generellt Under året har särskilt 
trafiksäkerheten vid skolorna i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn, 
lyfts fram av både skolpersonal och föräldrar. Det finns ett stort behov av att bygga om 
dessa miljöer så att de blir mer trafiksäkra. 

Inom kommw1en finns ett sto1i antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. En 
tydlig trend är att dessa inte längre har möjlighet att ta ansvar för drift och underhålL Ett 
antal skrivelser har inkommit med önskemål om att kommunen ska ta över ansvaret 
Sammantaget innebär dessa krav en ökad belastning på personalen och det kan komma 
att påverka drift- och investeringsbudget i framtiden. 

Administrativa avdelningen 

Genom att teckna samverkansavtal inom ramen för sk. Geodata~amverkan, har Håbo 
kommun säkerställt en långsiktig försörjning av geografisk data från Sveriges ledande 
leverantörer och myndigheter. 

6 Plan för valfrihet och konkurrens 

Miljö- och tekniknämnden antog 2012-11-05, § 89 en plan för valfrihet och konkurrens 
för perioden 2012-2014. Enligt planen ska inga verksamheter utredas W1der 2013. 

7 Intern kontroll 

Arbetet med den interna kontrollen pågår enligt plan. Miljö- och tekniknämnden har 
fastställt fyra kontrollmoment för att minska riskerna. 

l. Risk att handlingar inte registreras. 
Resultat av kontrollmoment: En genomgång av samtliga registrerade 
handlingar har gjorts och visat på att handlingar saknas i systemet samt att 
utbildning kan behövas för att ra rättsäkerhet i registreringen av handlingarna. 
Förslag på åtgärd: Enskilda utbildningsinsatser för de handläggare som 
hanterar många handlingar i systemet 

2. Risk för missvisande prognoser. 
Resultat av kontrolim o ment: Genomgång av prognos för halvåret 2013 görs i 
och med rapportering till delårsbokslutet Först därefter kan man se om 
prognoserna hittills varit rimliga. 

3. Risktor felaktig hantering av resor och traktamenten. 
Resultat av kontrollmoment: Inventering av hur resor och traktamenten 
rapporteras pågår. 

4. Risk för att delegationsordningen inte följs. 
Resultat av kontrollmoment: Uppdatering av delegationsordningen behöver 
göras och icke anmälda delegationsbeslut återrapporteras till miljö- och 
tekniknämn den. 
Förslag på åtgärd: Uppdatera delegationsordningen samt återrapportera de 
delegationsbeslut som inte återrapporterats till miljö- och tekniknämnden. 
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8 Volymer och nyckeltal 

8.1 Fastighetsavdelningen 

(;i ·r~'"~,;' :, ( j Y'''i '! stfall 

.............. ·. . ·.• ... . . . . •... Pr_Pgri9S 
13ydget Utfall•, . Ui:J'a.IL .•. ,. helår 

••• •••• • • :ZQ12 2013. Al.lgusti · ..•. Aygusti · 
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Area kommunägd, kvm BRA 87 539 90 700 87 539 90 700 90 700 
--

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 17 792 17 210 17 792 18 832 18 138 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 76 62 47 43 66 

Energi, kr/kvm 192 157 98 89 146 

Vatten och avlopp, kr/kvm 12 14 9 9 15 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 61 57 49 33 56 

Avhjälpande underhåll fukt och 58 600 610 138 300 
vattenskador, tkr 

Planerat underhåll, kr/kvm 73 83 65 26 74 
-

Av kommunfullmäktige öronmärkta 2 000 2 000 2 000 1 645 2 000 
pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Lokalvård, kr/kvm 110 99 72 70 101 

Bostadsanpassning, kr/invånare 139 132 52 77 132 
-

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 904 750 596 548 800 

Area kommunägd, kvm BRA 

Volymen inför 2013 ökade med totalt 3 161 kvm för kommunägd area. Tillkommande 
objekt är Solängens äldreboende och Granvallens lP. Avgående objekt är Junibackens 
förskola som brann ner och Smultronstället och Villa Övergran som såldes. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Under året ökar volymen med totalt 928 kvm. Tillkommande lokalytor är ett förråd vid 
Backsippan till kultur och livsmiljö och evakuerings paviljonger på Västerängssko lan. 
Avgående ytor är socialförvaltningens lokaler på H omvägen, bildningsförvaltningens 
kökslokal på Biskops-Arnö och halva paviljongen på skogsbrynets forsko la. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Ökade kostnader än budgeterat då myndighetsbesiktningar för elrevision, 
ventilationskontroll och brandtillsyn sköts fram till2013 från 2012. 

Energi, kr/kvm 

Lägre kostnad för energi än budgeterat beroende på ett förhållandevis varmt klimat och 
ett lägre energipris än budgeterat. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Ökningen beror på höjning av V A-taxan. 

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. Utfallet visar 
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på en minskning av kostnad för avhjälpande underhåll från år 2012. Under 2013 ligger 
utfallet i nivå med budget. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Fukt och vattenskador har inträffat på Fridegård, Slottsskolan och Simhallen. Prognosen 
visar att skadoma är mindre omfattande än vad som är budgeterade. 

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 Prognosen visar på en sänkning vilket beror på att vissa åtgärder har 
prioriterats om och flyttats fram till nästkommande år för att balansera underskott inom 
nämnden. 

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar for underhåll, fastighet, tkr 

Avser volymen som av kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av kommunens 
byggnader. De största underhållsåtgärderna under 2013 är fasadrenovering Annehills 
förskola, byte av vikväggar i konferensblock på Kommunhuset, renovering av golv i 
bilhall på Räddningsstation, renovering av matsalen på Slottsskolan. 

Lokalvård, kr/kvm 

Vi har ökade kostnader för våra nya objekt Solängens äldreboende, Mansängsterassen 
samt Daglig verksamhet så som nya städvagnar, maskiner, m.m. Ä ven inköp av 
förbrukningsmaterial under året innebär en ökad kostnad. 

Vi har även en ökad personalkostnad för att hinna med dessa objekt, detta trots att vi 
lagt om scheman och minskat så kallad ställ tid. 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Utfall följer budget. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Ökat behov av reparationer på inventarier i storköken. Kök som har haft störst andel 
reparationer är Pomona, Fridegård, Futurum och Vi by förskola. 

8.2 Gatuavdelningen 

Ljuspunkt, kr/inv 239 210 161 174 260 

Vinterväghållning, kr per inv/år 335 349 206 239 360 

Beläggningsunderhåll, kr per inviår 232 75 210 85 85 

Trafikskada, tkr 255 150 60 38 200 

Gräsklippning, kr per inv/år 57 60 33 45 70 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
pengar för underhållsbeläggning, 
gata, tkr 
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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 samt eventuelllägre energiförbrukning i takt med att vi 
byter ut kvicksilverlampor mot natriumhalogen eller andra energisnåla ljuskällor. 
Aktuellt utfall delas med aktuellt antal kommuninvånare, beräknat på 20 000 invånare. 
Utfallet i augusti 2012 var 161kr/inv, augusti 2011 var 180 kr/inv. Kostnaden varierar 
något över åren vilket kan bero på olika upphandlingar samt hur mycket reparationer 
som har gjorts. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt 
oktober-december. Utfallet var i augusti 2012, 206 kr/inv och i augusti 2011, 365 kr/inv. 
Utfallet varierar stort beroende på framförallt väderleken. 

Beläggnings underhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal, beräknat 
på 20 000 invånare. Under perioden har de av kommunfullmäktige avsatta medlen för 
underhållsbeläggningar använts (l ,5 mkr). På grund av stora kostnader för 
vinterväghållningen har inte gatuavdelningens egen budget använts för ändamålet. 
Utfallet för augusti 2012 var 210 kr/inv, augusti 2011, 118 kr/inv. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och 
vägskyltar i tkr. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen 
men denna möjlighet har upphört. Avdelningen ser en ökning av antalet trafikskador. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal, beräknat på 20 000 
invånare. Utfall augusti 2012 var 33 kr/inv, i augusti 2011, 56 kr/inv. Skillnaden mellan 
2011 och 2012 beror på ny upphandling och skillnaden mellan 2012 och 2013 beror på 
utökade ytor och indexuppräkning. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar for underhållsbeläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat galnavdelningen l ,5 mkr i extra anslag för 
underhålls beläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. 

8.3 Miljöavdelningen 

Effektivitet, B-objekt(%) 0,9 1 0,9 0,6 

Produktivitet, enskilda avlopp 0,56 0,6 0,64 0,3 0,6 

Produktivitet, värmepumpar 0,84 0,9 0,97 0,4 0,9 

Delegationsbeslut, Miljö och Hälsa, st 384 250 244 210 250 

Inspekterade livsmedelsanläggningar 69 61 65 38 61 
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Inspekterade B- och C-anläggningar 29 28 8 20 28 

Effektivitet, B-objekt (%) 

Tillståndspliktiga verksamheter som ska få tillsyn under året och som hittills har ratt 
det. 

Produktivitet, enskilda avlopp 

Andel påbörjade ärenden som rör tillstånd för enskilda avlopp som har avslutats. 

Produktivitet, värmepumpar 

Andel påbörjade ärenden som rör tillstånd för värmepumpar som har avslutats. 

Inspekterade livsmedelsanläggningar 

Antalet inspekterade anläggningar är lägre jämfört med samma tidpunkt förra året på 
grund av sjukskrivning och nyrekrytering av livsmedelslinspektör. 

Inspekterade B- och C-anläggningar 

Större andelen av verksamheter med planerad tillsyn har fått tillsyn då hemarmingen på 
miljöskyddet har varit fulltalig. 

8.4 Byggavdelningen 

Produktivitet, st 74 150 
(ansökningar/årsarbetare) 

Produktivitet (beslutlårsarbetare) 62 160 

Handläggningstid (medelvärde, antal 8,5 4 
veckor) 

Kundnöjdhet (%) 56 95 

"Nöjd Kund Index" (N Kl) (%) 

Antal beslutade bygglov, st 246 300 

Antal överklagade beslut 2 5 
(byggavdelningen), st 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Utfallet visar på en 27% ökad effektivitet hittills i år 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 

Ökar till 140 beslut/årsarbetare. 

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor) 

94 

72 

3 

80 

300 143 

4 

Har i augusti nått en handläggningstid på i genomsnitt mindre än 3 veckor. 
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Kundnöjdhet (%) 

Kundnqjdheten ökar till 80 % genom att avdelningens tillgänglighet ökat i samarbete 
med nya kontaktcenter, öppet hus samt att avdelningen prioriterar att korta ner 
handläggningstiden. 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%) 

Ersätts av Bygglovalliansens undersökning. Beräknas publiceras vid årskiftet. 

Antal beslutade bygglov, st 

Antalet inkomna ansökningar har sjunkit under sommaren. 

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st 

Byggavdelningen arbetar effektivt med att ha en så rättssäker handläggning som 
möjligt. Ibland är det gränsgrannar som överklagar en sökandes beslut på grund av 
missnöje. En del sanktionsavgifter blir även överklagade. 

8.5 Kostavdelningen 

Antal tillagade lunchportioner totalt/år 186 715 205 576 102 150 118 378 202 934 
förskola 

Antal lunchportioner total/år grundskola 458 986 495 902 283 813 486 537 

Antal lunchportioner total/år gymnasium 75254 79 744 46 087 85 084 

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

Antal tillagade portioner totaltlår i 83 708 83 708 51 428 80103 
äldreomsorgskök 

Antal tillagade lunchportioner totalt/år fOrskola 

År 2012 avser lunchportioner exkl pedagoger. Endast förskolebarn. 

År 2013 års statistik är baserad på förskolebarn och pedagoger sammantaget. 

Antallunchportioner total/år grundskola 

Avser totalt tillagade portioner ink! externa kunder oeh pedagoger. 

Under år 2012 gjordes ingen redovisning för delårsstatistik. 

Antallunchportioner totallår gymnasium 

Avser totalt tillagade portioner inkl externa kunder och pedagoger. 

Under år 2012 gjordes ingen redovisning för delårsstatistik. 
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8.6 Va-avdelningen 

8.7 Avfallsavdelningen 

8.8 Övriga nyckeltal 

skadegörelse, !kr 

Klotter, tkr 

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och sandupptagning, !kr 

Skadegörelse, tkr 

1 041 660 

172 100 

6668 7 000 

502 461 660 

68 62 100 

4 084 4 919 7 000 

Redovisas efter faktiskt utfall i tkr.Kostnaden för skadegörelse har minskat jämfört med 
tidigare år. I augusti 2012 var utfallet 502 tkr, i augusti 2011, 632 tkr 

Klotter, tkr 

Kostnaden för klottersanering på kommunens anläggningar redovisas efter fakriskt 
utfall i tkr. Klottret har minskat någotjämfört med tidigare år. Utfall i augusti 2012 var 
68 tkr och i augusti 2011,40 tkr. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för vinterväghållning för gatuavde1ningen har höjts till 7 mla för att möta de 
ökade kostnadmua för köp av de1ma tjänst. Höjningen har berälmats på ett genomsnitt 
av kostnaderna för åren 2007-2011. Faktiskt utfall redovisas i tkr. Utfall i augusti 2012 
var 4084 tkr och i augusti 2011, 7781 tkr. Utfallet är hela tiden beroende av väderleken 
och därför mycket svårt att prognostisera. 

För att kunna hantera övriga underhållsåtgärder utöver beläggningar så kommer endast 
de av kommunfullmäktige särskilt anvisade medlen om 1,5 mkr att användas för 
beläggningar. 

9 Drift- och investeringsredovisning 

9.1 Driftredovisning 

1::•.················;············:·•··················· 
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Miljö· och tekniknämnden 

Tillståndsnämnden 

Nämndsekreterare 

Summa 
Nämndverksamhet 

MTF-Iedning 

Ofördelade medel 

Summa MTF-Iedning 

-420 -260 

-194 -189 

o -161 

-614 -610 

-1 351 ·1 304 

o o 
-1 351 ·1 304 
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-257 ·430 -170 

-124 ·219 -30 

-103 ·161 o 

-484 ·810 -200 

-891 -1 204 100 2 

o o o 
-891 -1 204 100 
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Administrativ stab gem -973 -1 633 -1 096 -1 633 O 

Miljöstrategiska enheten -1 249 -847 -164 -667 180 3 
---~------~-------+-------+-------1-------.~~ 

Energirådgivning 

Kommunikation 

Mät, kart o GJS 

Summa Administrativa 
avdelningen 

Bygg 

Summa 

o o 137 o o 
-138 o o o o 

-~------~--------+-------+-------+-~ 
-1 386 -1 425 -1 036 -1 405 20 

-3 746 -3 905 -2 159 -3 705 200 

-684 -900 -725 -1 214 -314 4 

Byggavdelningen 
~~----~--~------+-----~-------+-----~----~·----

-684 -900 -725 -1 214 -314 

Miljöavdelning, stab 

Miljöskydd 

Hälsoskydd 

Livsmedel 

Summa 
Miljöavdelningen 

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 

-742 -1 055 

-601 -474 

-569 -458 

-41 -213 

-1 953 -2 200 

-7 626 -4 500 

-144 -300 

-4 242 -4 438 

o o 

-355 -365 

-5 078 -4 700 

3 -25 

-307 -255 

-5 066 -5 228 

-3 236 -1 825 

-2 300 -2 123 

-2 116 -2 006 

-2 866 -2 490 

-3 131 -2 800 

-506 -655 

-36 970 -31 710 

-8 960 -8 868 
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-889 -1 055 o 
-62 -474 o 

-319 -558 -100 5 

10 -213 o 

-1 260 -2 300 -100 

-3 903 -4 956 -456 6 

-71 -100 200 7 

-1 356 -3 816 622 8 

o o o 

-16 -365 o 

-3 467 -5 398 -698 9 

-8 -25 o 
-79 -350 -95 

-3 906 -5 450 -222 10 

-1 230 -1 614 211 11 

-1 634 -2 054 69 

-1 193 -1 884 122 12 

-1 522 -2 476 14 

-1 924 -2 697 103 13 

-160 -375 280 14 

-20 469 -31 560 150 

-5 822 -8 785 83 
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skolmåltider, skola -17115 -17 042 -11 721 -17 736 -694 15 

Skolmåltider, -2 026 -2 276 -1 397 -2 251 25 
gymnasieskola 
-· 

Restaurang Pornona -928 -1 562 -740 -976 586 16 

Summa -29 029 -29 748 -19 680 -29 748 o 
Kostavdelningen 

Bostadsanpassning -2 773 -2 650 -1 540 -2 650 o 
Fastighetsintäkter 104 876 110 724 74 105 111 300 576 17 

Adm fastighetsförvaltning -3 895 -4 635 -2 905 -4 642 -7 

Tillsyn och skötsel -7 835 -6 720 -4 909 -7 153 -433 18 

Avhjälpande underhåll -6 310 -6 097 -3 644 -6 050 47 

Planerat underhåll -6 390 -7 500 -2 797 -6 682 818 19 

Mediaförsörjning -21 157 -18469 -10 736 -17469 1 000 20 

Övriga -67 506 -71 473 -48 515 -73 188 -1 715 21 
fastighetskostnader 

Lokalvård -11 288 -10 787 -7 667 -10 909 -122 22 

Summa -22 278 -17 607 -8 608 -17 443 164 
Fastighetsavdelningen 

Summa -96 625 -87 984 -54 276 -87 984 o 

Kommentarer driftredovisning 

l. Miljö- och tekniknämnden (-170 tkr) 

Under 2013 har Miljö- och tekniknämnden haft nämndssammanträden under dagtid, 
nämndens presiclie har haft ett gemensamt presiclie/arbetsutskott (AU) tillsammans med 
skolnämnden och nämndens presiclie har haft dialog med samtliga verksamhetschefer 
under januari-februari månad. Allt detta sammantaget har gjort att prognosen för miljö
och tekniknämndens verksamhet visar på ett underskott på -170 tkr. 

2. MTF-Ledning (+100 tkr) 

För att hantera ett prognosliserat underskott har ingen sommarfest an·angerats och inte 
heller en julfest kommer att kunna arrangeras i år. Centrala utbildningsinsatser kommer 
att hållas till ett minimum. 

3. Miljöstrategiska enheten ( + 180 tkr) 

Den totala kostnaden för utredning av Karpdammen understeg budgeterad kostnad samt 
del av lön betalas av Energi- och klimatrådgivningen enligt plan. 

4. Byggavdelningen (-314 tkr) 

Antalet ärenden totalt under året kommer att vara fårre än budgeterat. Flera större 
byggprojekt har försenats till2014 och dessa byggprojekt har räknats med i budgeten 
för 2013 (-350 tkr) Byggavdelningen kommer under hösten att prioritera tillsynsarbetet 
då inspektörsfunktionen nu är fulltalig. Resultat av detta arbete är att antalet bygglov 
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kommer att öka och vissa sanktionsavgifter tillfaller avdelningen. Det innebär att 
tillgängliga personalresurser används optimalt och att intäkterna i viss mån konuner att 
öka. 

5. Hälsoskydd (-100 tkr) 

Intäkter för tillsyn av enskilda avlopp blir mindre än förväntat då tillsynen inte kommer 
att hinnas med i planerad omfattning. Detta beror bland annat på extra tid som gått åt för 
överlämning från ordinarie avloppshandläggare som är tjänstledig till en vikarie. 

6. Kommunvägar (-456 tkr) 

Högre kostnad för vinterväghållningen än beräknat på det kommunala vägnätet. 
Balanseras mot statskommunala vägar. 

7. Gång och cykelvägar, kommunvägar (+200 tkr) 

Åtgärder på gång- och cykelvägar skjuts på framtiden för att balansera prognostisera! 
underskott i övriga verksamheter. 

8. statskommunala vägar (+622 tkr) 

Lägre kostnad för vinterväghållningen än beräknat på det statskommunala vägnätet. 
Balanseras mot kommunala vägar. 

9. G a tu- och gångvägsbelysning ( -698 tkr) 

Underskottet beror delvis på att abonnemanget för gatubelysning ej hade flyttats över 
från Kraft och Kultur till Göteborgs energi. Abonnemanget har nu flyttats och 
debiteringen från Kraft ock Kultur omförhandlats så att beloppet sänktes med 200 tkr 
vilket ger en merkostnad på ca 300 tkr mot beräknat. Balanseras mot uteblivna åtgärder 
inom övriga verksamheter som t ex parkverksamhet och buss, bil och spårbunden trafik. 

10. Gatu/park drift och underhåll (-222 tkr) 

Underskott på grund av ökade kostnader för leasing av fordon och maskiner samt ökade 
drivmedels- och reparationskostnader. 

11. Parkverksamhet (+211 tkr) 

Överskott tack vare minskade inköp av verksamhet och att verksamheten utför arbetet i 
egen regi. Möjligen även större intäkter än beräknat från avverkningar, detta är dock 
inte helt klart i samband med denna prognos. 

12. Utomhusanläggningar (+122 tkr) 

Överskott genom minskat köp av verksamhet och mer arbeten utförda i egen regi. 

13. Simhall (+103 tkr) 

Simhallens överskott avser minskade kostnader för en medarbetare som har gått ner i 
arbetstid till deltid. 

14. Buss, bil och spårbunden trafik (+280 tkr) 
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Minskat köp av verksamhet för att balansera underskott inom verksamhet 
gatubelysning. Åtgärder skjuts på framtiden. Prognosen riskerar att inte hålla om vi får 
mycket skadegörelse och klotter på till exempel stationsområdet. 

15. skolmåltider, skola (-694 tkr) 

Budgeterat antal ätande är mindre än det verkliga utfallet. 

16. Restaurang Pornona (+586 tkr) 

Ny verksamhet inom förvaltningen då budgeten fastställdes. Fel budgeterat med för 
höga driftskostnader. Felprognostiserat i antal matlådor till hemtjänsten samt en 
avdelning har flyttat till solängens äldreboende. 

17. Fastighetsintäkter (+576 tl;:r) 

Ökning av hyresintäkter då hyresobjekt tillkommit. Dock har även flera avtal avslutats 
vilket ändå håller ner intäkterna. 

18. Tillsyn och skötsel (-433 tkr) 

Underskott beror på uppskjutna kostnader från 2012 som flyttades fram till2013. Gäller 
myndighetsbesiktningar för elrevision, ventilationskontroll och brandsyn. 

19. Planerat underhåll (+818 tkr) 

Åtgärder flyttas fram till 2014 för att balansera underskott inom nämnden. 

20. Mediaf6rsörjning (+l 000 tkr) 

Lägre kostnad för energi än budgeterat beroende på en förhållandevis varm vinter och 
lågt energipris. 

21. Övriga fasta kostnader (-1 715 tkr) 

Ökning av kostnad för inhyrda lokaler då fler har hyrts in till kommunens verksamheter. 
Den ökade kostnaden balanseras av en ökad internhyra. 

22. Lokalvård (-122 tkr) 

Ökade kostnader för nya objekt som Solängens äldreboende, Mansängsterassen samt 
Daglig verksamhet så som nya städvagnar, maskiner. Ä ven inköp av 
förbrukningsmaterial under året innebär en ökad kostnad. 

Vi har även en ökad personalkostnad för att hinna med dessa objekt, detta trots att vi 
lagt om scheman och minskat så kallad ställtid. 

9.2 Investeringsredovisning 

l~tB :. :·ii:;:::; l@ i;~ l! g.: •• lÄ ;; ; ~bi ~n1o ~ j" Ii·• .......... 
Inventarier avskr 10 år -744 -700 -142 -622 78 

Inventarier avskr 5 år o o o o o 
Inventarier avskr 3 år -596 -50 -128 -128 -78 
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Verksamhetsförändring 
-96 o o o o miljö- och tekniknämnden 

Summa MTF -1 436 -750 -270 -750 o 

Trafiksäkerhetshöjande 
-1 009 -50 -22 -22 28 åtgärder 

Skadegörelseföreb. åtg. o -200 o o 200 1 

Utemiljö, utrustn. skolor o -2 000 -106 -1 350 650 2 

Centrumutveckling -1 008 -506 o -303 203 3 

Parken utanför o -150 o -50 100 4 kommunhuset 

Lastbergsvägen -414 o o o o 
Räddningsväg Krägga -481 -519 -6 -519 o 
Byte kvicksilverarmaturer -897 -700 -219 -600 100 5 

Kommunala badbryggor o -400 -387 -400 o 
Konstgräsplan -2 957 -1 339 -934 -1 339 o 
skokloster upprustning -37 o o o o 
Ny plantering 

-53 o o o o infart/genomfartsleder 

Järnvägsparken o -500 o -500 o 
Kolonilottsområdet o -600 o -600 o 
Offentliga utemiljöer o -500 -33 -250 250 6 

Dirtbikebana o -150 o o 150 7 

Hundrastgård o -150 o o 150 8 

T orresta naturstig o -150 o o 150 9 

Summa Gatuavdelningen -6 856 -7 914 -1 707 -5 933 1 981 

Lundby ridanläggning -1 286 -797 -2 052 -2 102 -1 305 10 

Energieffektivisering o o o o o 
Medborgarkontor 

-87 o o o o kommunhus 

Nya Junibacken förskola -202 202 -9 473 202 o 11 

Verks. förändring 
-382 o o o o Skolnämnd 

Ombyggnation kök -279 -450 o o 450 12 

Sjövägen grpb (Fd 
-12 -13131 -471 -13131 o Oktavia) 

Utbyggnad -256 o o o o Gransäterskolan 

Brand och inbrottslarm -814 -836 -537 -836 o 
Äldreboende solängen -47 327 -5 280 -6 766 -8 615 -3 335 13 

Takåtgärder skolor -1 869 -13 500 -3 435 -13500 o 
Reservkraft, -1 943 162 271 271 109 14 kommunhuset 
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Futurum renovering -14 870 o o o o 
Verks. förändring -159 o o o o Bildningsnämnden 

Tillgänglighet -8 o o o o 
··-

Cafe Håbo o -1 000 -647 -700 300 15 

Ventilationsombyggnad o -600 -195 -400 200 16 

Matsal Gymnasieskolan o -400 o -200 200 17 

Arbetsmiljö förskolor o o o o o 
--

Summa Fastighet -69494 -35 630 -23 305 -39 011 -3 381 

Summa -77 786 -44 294 -25 283 l -45 694 -1 400 
-

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Skadegörelseförebyggande åtgärder. (+200 tkr) 

Projektet består av ett antal mindre åtgärder och dessa ställs in för att täcka underskottet 
på projekt Lundby ridanläggning. 

2. Utemiljö, utrustning skolor. ( +650 tkr) 

Budget minskas med 650 tkr vilket används för att täcka underskottet på projekt Lundby 
ridanläggning. Upprustning utförs bland annat på Vibyskolan, Viby förskola och 
Annehills förskola, Futurum. 

3. Centrumutveckling. (+203 tkr) 

203 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Resterande 
medel, 303 tkr, används bland annat till mindre åtgärder i skateparken, runt BCJF och 
runt centrumanläggningen. 

4. Parken utanför kommunhuset. (+ 100 tkr) 

l 00 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Arbetet med 
parken kommer att påbörjas i egen regi och fortsätta nästa år då det finns 500 tkr i 
investeringsbudget Omfördelningen innebär att alla orobyggnationer i parken inte 
kommer att kunna genomföras. Projektet minskar i omfattning. 

5. Byte av kvicksilverarmaturer. (+100 tkr) 

l 00 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Utbytet ska 
vara klart 2015. Ungef<:ir 65% av armaturerna är utbytta till och med 2012. 

6. Offentliga utemiljöer. (+250 tkr) 

250 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Resterande 
medel, 250 tkr, används bland annat för att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet på 
Dalvägen med övergångsställen, dilming och gångbanor utmed Dalvägen vid Potentia, 
Håbohus, Dalängen och Solängen samt gångbana på Prästgårdsvägen. 
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7. Dirtbikebana (+150 tkr) 

Ungdomarna har inte kommit på de möten som kommunen har kallat till och 150 tkr 
används därför för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Projektet 
skjuts på framtiden. 

8. Hundrastgård. (+150 tkr) 

150 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Projektet 
skjuts på framtiden. Hundägare har ännu inte bildat en fOrening fOr att ta hand om drift 
och skötsel av hundrastgården och detta var ett villkor för genomförande enligt beslut i 
MTN 2013-05-06. 

9. Torresta naturstig. (+150 tkr) 

150 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Projektet 
skjuts på framtiden. 

10. Lundby ridanläggning. (-1305 tkr) 

Under året har en ny ridvolt anlagts vid Lundby ridskola. Behov av en ny ridvolt 
uppkom i samband med att kommunen påbörjade planeringen av Logistik 
Bålsta/Björnbro industriområde. För att genomföra Logistik Bålsta krävdes markaffärer 
som innebar att ridklubben blev av med sina sommarhagar. Som ersättning för 
sommarhagarna beslutade nämnden att ridklubben skulle få en upprustning av befintlig 
ridvolt som ersättning för hagarna. Närmare studier visade att det inte var möjligt att 
anlägga en volt på den tänkta platsen. En ny plats utsågs i samråd med ridklubben. 
Denna plats hade dock mycket sämre markföhållanden än förväntat, vilket avsevärt 
fördyrat projektet. Underskottet finansieras genom omfördelningar från flera andra 
projekt. Den nya ridvolten invigdes i början av september. 

11. Nya Junibackens förskola. 

Seseparat ärende nr: MTN2012/73 nr 2013.2253 avseende äskande av 
investeringsmedel för återuppbyggnad av Junibackens förskola. Förhandlingen med 
försäkringsbolaget i sitt slutskede. 

12. Ombyggnad kök. (+450 tkr) 

Avser framtagande av förfrågningsunderlag för orobyggnation av storkök Viby skola. 
Ombyggnationen har flyttats fram i tid då förutsättningarna för genomförande behöver 
arbetas igenom. Det gäller dels behov av att ändra detaljplanen men även tillse att 
verksamheten kommer fungera under tiden. Överskott används för att täcka underskott 
inom nämnden. 

13. Äldreboende Solängen. (-3 335tkr) 

Nybyggnationen av Solängens äldreboende kostnadsberäknades till totalt 85,2 mkr, 
varav 5,2 mkr i statsbidrag. Finansiering bestod av 77 mkr i budget, inte 80 mkr. 
Projektet har gått bra ekonomiskt genom att samarbetet mellan alla parter fungerat väl 
och att hålla en god ekonomi har varit i fokus. Projektet har en slutreglerad totalkostnad 
på 79,3 mkr. Därutöver tillkommer en kostnad på 0,6 mkr för omläggning av Dalvägen 
som delvis har legat på fastigheten och nu flyttas utanför. Underskottet som projektet 
redovisar beror på att projektet är underbudgeterat med 3 mkr. 
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14. Reservkraft, kommunhuset (+109 tkr) 

Överskott används för att täcka underskott inom nämnden. Projektet avslutades i 
februari 2013. 

15. Cafe Håbo. (+300 tkr) 

Ombyggnation av Cafe Håbo i kommunhuset för en bättre arbetsmiljö och funktion för 
verksamheten. Överskott används för att täcka underskott inom nämnden. 

16. Ventilationsom byggnad. (+200 tkr) 

Ventilationsombyggnad har genomförts på Träffen, där verksambeten Hälsoäventyret 
håller till. Projektering av Regnbågens förskola kommer även att genomföras under 
hösten. Överskott används för att täcka underskott inom nämnden. 

17. Matsal Gymnasieskola. (+200 tkr) 

Utredning pågår för vilka åtgärder som ska genomföras i matsalen . Överskott används 
för att täcka underskott inom nämnden. 
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1 Sammanfattning 

Miljö- och teknikförvaltningen har under året kartlagt samtliga verksamheter inför 
omorganisationen. Dagens bygg- och miljöavdelningar kommer i den nya 
organisationen att bilda en ny förvaltning med en ny förvaltningschef Rekrytering av 
ny förvaltningschef pågår. 

Början på 2013 var ovanligt snörik och detta påverkade både gatuavdelningen och 
fastighetsavdelningen i form av ökade kostnader för snöröjningen. Äldreboendet 
Solängen är invigt och inflyttning har skett. Återuppbyggnaden av förskolan Junibacken 
är påbörjad och förhandlingen med försäkringsbolaget är i sitt slutskede. Dennya 
förskolan kommer att ha åtta avdelningar och stå klar för inflyttning 2015. 

Västerängsskolans akuta behov av takrenovering har påbörjats och nya 
investeringsmedel är beslutade om i kommunfullmäktige. 

De ekonomiutbildningar som påbörjades under våren har fortsatt. Vilket har givit mer 
kostnadsmedvetna medarbetare. 

Miljö- och tekniknämndens prognos är att budgeten kommer hållas 2013, om 
redovisade besparingsåtgärder genomförs enligt denna rapport. 

1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

V A-taxan höjdes vid årsskiftet för att uppnå en budget i balans 2014 och för att klara 
ökade ränte- och kapitaltjänstkostnader. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

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

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

3 Arets händelser 

På va-avdelningen har reningsverket byggts om och till, ombyggnation pågår 
fortfarande. Sedan26 juni är det i drift provisoriskt. Uppföljning av påkoppling till 
kommunalt va i omvandlingsområdena Övergran, Brunnsta och Ekillaby pågår samt 
reglering av intrångsersättningar och ledningsrätter. 

Ramdirektivet för vatten är ett ED-direktiv som syftar till att etablera enhetliga regler på 
EU-nivå för skydd av europeiska vatten. Direktivet har medfört många åtgärder på 
avdelningen, bland annat har avdelningen tagit fram ett förslag till en dagvattenpolicy 
som ska antas i kommunfullmäktige. Avdelningen har även påbörjat ett förslag till 
vattenskyddsområde för Skokloster. Upprustningen av alla pumpstationer fortsätter för 
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att klara ökade miljö- och arbetsmiljökrav. 

4 Viktiga förändringar och trender 

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

5 Volymer och nyckeltal 

5.1 Va-avdelningen 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 1 715 660 1 700 000 1 184 060 1 240 590 1 705 000 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 2 271 460 2 350 000 3 334131 1 507151 2 500 000 

Antal abonnenter, st 5 888 5875 5 838 5 901 5950 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten forväntas öka något då antal påkopplade ökar. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka något då antal påkopplade ökar. 

Antal abonnenter, st 

Antal abonnenter ökar då fler påkopplingar skett. 

6 Drift- och investeringsredovisning 

6.1 Driftredovisning 

i . ···. ) Bokslut 
·•· Budgel 

Utfali."\Ug Prognci)' .. ; 
Not Av'likelse 

Ii<<:..·• .. ···.·>•<·•• 1.:·••2012 .. 0 3P.H.\;.· 201_3:.·. .2013 ... •••••••• ·'-'''·---·'·''-<···-<<.::·,'' 

Vatten och avlopp gem 9 945 13 217 5 945 13 343 126 1 

Vattenverk drift -2 691 -3 096 -2 207 -3 096 o 
Pumpstationer drift -1 720 -1 440 -942 -1 448 -8 

Ledningsnät drift -3 387 -2 906 -1 194 -2 905 1 

Reningsverk drift -4 556 -5 275 -3 743 -5894 -619 2 

Dagvatten o -500 o o 500 3 

Summa -2 409 o -2 141 o o 

Kommentarer driftredovisning 

l. Vatten och avlopp gemensamt (+126 tkr) 
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En tjänst som driftstekniker kommer inte att återbesättas tack vare effektivisering i 
verksamheten. Överskottet kommer att täcka upp ökade behandlingskostnader för slam. 

2. Reningsverk drift (-619 tkr) 

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

3. Dagvatten (+500 tkr) 

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

6.2 Investeringsredovisning 

[.±~, < i i• >············ ... 
Bokslut Bl!ii9et Utfall ii u~ • Prc:>flri_Os .· .. .•. i.X.;Q·· 

L>•············ · 2o12 ·. •201.3>' • 201.3• 2013. •. P\ .. 0S• 

Övergran.T all backa, 
1 540 o -99 ·100 -100 Kivinge 

Larm o kommunikation -1 028 -100 -66 ·100 o 
Inventarier, data· VA-avd -100 -200 -54 -200 o 
Processförbättring W -1 000 o o o o 
Kapacitetsökn Bålsta W -6 346 o o o o 
Processförbättring RV -1 723 o o o o 
Omläggning ledningar -4 566 ·5 000 -1 668 -5 000 o 
PLC Byte, Bålsta ARV -1 487 o o o o 
Personaldel Bålsta ARV -4 497 ·3 500 -4 530 -4 530 -1 030 

Nytt tak, B ålsta RV -800 o o o o 
Exploatering tätort -465 o -689 o o 
Exploatering Viby äng -100 o o o o 
Upprustning pumpstation -517 -250 -120 ·120 130 

Luktreduktion, Bålsta RV o o o o o 
Kväverening, Bålsta RV ·62 971 -26 500 -24 116 -41 500 -15000 

Summa -84 060 -35 550 -31 342 -51 550 -16 000 

Kommentarer investeringsredovisning 

l. Övergran, Tallbacke, kivinge (-100 tkr) 

Utbyggnad av kommunalt V A är klart men alla ledningsrättsärenden är inte klara. 
Ersättningar till boende har betalats ut även 2013. 

2. Personaldel Bålsta ARV (-1 030 tkr) 

~~~v 
1 

2 

3 

4 

Upphandlingen av personaldelen genomfördes 2012 och kostnaden blev högre än vad 
som blev avsatt i budget. 

3. Upprustning pumpstation (+130 tkr) 
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Årets planerade upprustningskostnader blev lägre än planerat då vi akut fick utföra vissa 
åtgärder redan 2012. 

4. Kväverening, Bålsta ARV (-15 000 tkr) 

Se bilaga, informationsärende till MIN oeh KF, 
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Miljö- och teknikförvaltningen 
Anna Darpe 
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Informationsärende gällande om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk 

Sammanfattning 
Att släppa ut avloppsvatten och sprida avloppsslam på mark, definieras enligt miljöbalken som 
miljöfarlig verksamhet. Man är därigenom skyldig att följa bestämmelserna i miljöbalken samt 
de förordningar, föreskrifter och andra beslut som har fattats med stöd av balken. Den EG
Iagstiftning som finns på området är införd i svensk lagstiftning. 

Bålsta avloppsreningsverk omfattas av Naturvårdsverkets föreskrift SFNS 1994:7 vilket itmebär 
att utsläppen från reningsverket ska genomgå en sådan rening att kraven på kvävereduktion som 
anges i föreskriften uppfylls. Enligt de senaste 6 årens miljörapporter från reningsverket 
uppfyller inte reningsverket dessa krav. Föreskriften bygger på ett direktiv från EG-rådet. 
Sverige har ställts inför rätta i EG-domstolen för att vi (och ett 20-tal andra reningsverk) bryter 
mot detta direktiv. Tillståndsnämnden förelade V A-avdelningen att inkomma med en tids- och 
genomförandeplan för genomförande av åtgärder som säkerställer att kväverening för Bålsta 
reningsverk uppfyller kraven på kvävereduktion. En tids- och genomförandeplan upprättades och 
H åbo kommun är ålagd att införa kväverening på reningsverket i Bålsta senast juni 2013. 
Projektet har haft en beräknad investeringskostnad på lOJ 000 tkr. Under perioden 2010-2013 
har investeringsbudgeten varit på 98 500 tkr. 

Att bygga om och till ett reningsverk är ett komplext arbete och förutsättningarna kan ändras 
under byggnationen då teori och praktik inte alltid är förenligt. På grund av olika omständigheter 
som listas prognosliserar V A-avdelningen att projektet kväverening kommer att kosta ytterligare 
15 000 tkr för. 

Bakgrund 
ED-kommissionen beslutade den 12 december 2006 att stämma Sverige inför EG-domstolen för 
att detta direktiv inte har följts och i regeringens yttrande framgår att Sverige medger att 
direktivets krav inte har uppfyllts för Bålsta avloppsreningsverk och 33 (år 2009) andra verk i 
landet. Sverige riskerar någon form av sanktion för att landet inte följer direktivet. När jag har 
varit i kontakt med finansdepartementet i frågan har de sagt att det rör sig om 20 miljoner i 
engångsbelopp per reningsverk samt ett antal hundratusen per dag tills man har infört 
kväverening l! De har gjort bedömningen att vi bör påskynda införandet för att slippa sanktioner. 

Miljösituationen i Sveriges hav är alarmerande och övergödningen är ett av de största hoten mot 
Östersjön. Den minskning av kvävebelastning som kan uppnås om alla Sveriges reningsverk 
klarar gällande krav för kväverening ger en betydande minskning av kvävebelastningen som når 
Östersjön och som går att påverka. 

Det har gått nästan 15 år sedan kraven i föreskrifterna började gälla och Håbo kommun har 
därmed haft god tid på sig att se till att föreskrifterna följs. 2009 tog Sweco fram en V A-strategi 
för Håbo för att utreda om lämplig framtida VA-lösning för Bålsta vatten- och 
avloppsförsö~jning, man valde att titta på de egna verken och vad det skulle kosta att dra 
ledningar och koppla på till exempelvis Käppala på Lidingö, då skulle man dra en sjöledning till 
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Stäket. I denna jämförelse har man tittat på investeringskostnaderna och kommit fram till att 
satsa på om- och utbyggnad av det egna reningsverket var det mest ekonomiskt fördelaktiga. Att 
dra ledningar externt bedömdes kosta ca 350 miljoner kr och att bygga ut det egna verket 
bedömdes ha en lägre investeringskostnad. Att dra ledningar externt är ett alternativ men att bli 
medlem i Käppala-f6rbundet är en process på ca 4 år och den tiden har inte fmmits då vi blivit 
rekommenderade av både finans- ocb miljödepartementet att påskynda införandet av 
kvävereningen då Sverige redan blivit dömda. Utöver införandet av kvävereningen har vi även 
haft svårt att uppfylla andra krav som tillsynsmyndigheten har ställt. 

Förutom Naturvårdsverkets föreskrift SFNS 1994:7 gäller ramdirektivet för vatten som Håbo 
kommun påverkas av i hög grad. Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte 
försämras. Det är målsättningen med EU :s ramdirektiv for vatten, som syftar till ett långsiktigt 
och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Det övergripande målet för vattenförvaltningen 
är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. God status innebär dels god 
ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det, 
forutom god vattenkemisk status även god kvantitativ status till2015, det vill säga. Detta innebär 
att arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och 
förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen. 

Vattenmyndigheten for Norra Östersjöns vattendistrikt har, med stöd av förordningen 2004:660 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmilj ön, beslutat om miljökvalitetsnonner för ytvatten- och 
grundvattenf6rekomster. Björkfjärden har bedömts ha god ekologisk status och forväntas ha det 
även år 2015. Övergödning är dock alltjämt ett hot även mot Mälaren, vilket gör att infOrandet av 
kväverening och utbyggnaden innebär ytterligare förbättringar för miljön, bl.a kommer risken för 
bräddningar att minimeras (bräddning = att avloppsvattnet orenat släpps ut i Mälaren) och 
verksamhetens påverkan på recipientens (Mälaren) syreförbrukning kommer vara betydligt 
mindre. 

Kostnaden för projektet har varit till l O l 000 tkr men efter att arbetet med detaljprojekteringen 
påbörjades under hösten 20 l O tillsammans med Sweco insåg vi att investeringskostnaden skulle 
öka. Hydrauliska beräkningar for den planerade utbyggnaden har utförts vilka visar att pumparna 
i befintlig inloppspumpstation inte har tillräcklig kapacitet att pumpa avloppsvattnet till den nya 
försedimenteringsanläggningen, en helt ny inloppspumpstation för avloppsvattnet måste byggas. 
Lösningen med en helt ny inloppspumpstation medfor både miljö- och arbetsmiljömässiga 
fördelar for Håbo kommun. Allt nuvarande och framtida avloppsvatten kommer att kunna 
behandlas i det nya avloppsreningsverket och därmed minimeras risken for nödbräddning och 
recipienten, Mälaren, skyddas. Den föreslagna lösningen med ny inloppspumpstation innebär 
även att driften av befintlig anläggning under byggtiden kommer att kunna fortgå utan längre 
driftstopp. Detta medfor även att bräddning av orenat avloppsvatten under byggtiden undviks. 

En geoteknisk undersökning utfördes 20 l O för att klargöra de geotekniska förhållandena i 
området. Resultaten från denna undersökning i kombination med den höga grundvattennivån i 
området innebär att anläggningsarbetena utförs inom tät spont p g a risken for 
bottenupptryckning. Vid anläggande! av de nya bassängerna kommer även sprängningsarbeten 
att krävas for att erforderlig bottennivå på bassängema skall kunna erhållas. När entreprenören 
började schakta massor visade det sig att området till stora delar bestod av berg vilket inte 
framkom vid den geotekniska undersökningen, mer massor än beräknat har man varit tvungen att 
spränga bort, detta har försenat hela byggprocessen och även gett ökade kostnader på ca 3 000 
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tkr kronor. Bassängerna visade sig också kräva stabilare och högre stödmurar och dänned också 
räcken till en kostnad av 250 tkr. 

Upphandlingen av projektet påbörjades 2010 och är uppdelad i 4 delar, bygg, maskin, styr- och 
regler. Sista upphandlingen avslutades i slutet av 2012 och anbudssumman var ca 3 500 tkr över 
prognosliserad kostnad och dänned föreslagen budget 

Den kalla vintern har också gjort att projektet ytterligare fårsenats då vi varit tvungna att hyra in 
grävmaskiner för att schakta bort is och snö, samt använt dieselaggregat får att värma upp 
betongbassängernafår att sedan lemma utföra maskin- och el-arbeten. Byggprojektet har medfört 
andra oförutsedda händelser som att en dricksvattenledning som försörjer hela Getberget och 
Göksviks industriområde har satt sig, och under en kort period hade vi tre vattenläckor och delar 
av ledningen sprack. Detta medförde att vi fick byta ut en lång ledningssträcka samt flytta en 
brandpost För att leda bort dagvattnet krävdes påkoppling till en dagvattenledning, men 
beräkningar visade att ledningen inte var tillräckligt dimensionerad vilket gjorde att vi fick dra 
en ny ledning., detta på en sammanlagd kostnad till ca 2 000 tkr. Under projektets gång har det 
också tyvärr visat sig att delar av den befintliga utrustningen inte varit tillräckligt dimensionerad 
vilket gjort att vi måste byta ut den, bland annat pumpar och nya blåsluftkylare, ny tvättpress, 
stråldampare och byta till tallriksluftare detta till en kostnad av l 000 tkr. 

Anläggningen togs i provisorisk drift 26/6 2013 då föreläggandet från miljöavdelningen hade 
30/6 som sista dag får införande av kväverening. Under hela projektet måste anläggningen 
fungera, om än provisoriskt, vilket har medfört ökade arbetskostnader i form av konsultstöd för 
att minimera riskerna får felaktigheter vilket skulle kunna medföra konsekvenser på miljö och 
arbetsmiljö. När det gäller el- och styr så har problem uppstått med gamla el-dragningar som 
kommer att behövas tas bort för att ersättas med fler och nya el-dragningar, vilket i sin tur även 
medfört att styrskåp behöver ersättas, detsamma gäller även övervakningssystemet 

Anläggningen beräknades stå klar våren 2013 men är enligt nuvarande tidplan klart i början av 
december, vilket medfår fårlängd entreprenadtid, arbetsledning och projektledning vilket i sin tur 
innebär ökade kostnader på ca 50 tkr/vecka. 

I projektet har tyvärr både vår projektledare hos konsulten bytts ut då projektledaren bytt arbete, 
detsamma har även skett på kommunen 2 ggr vilket har Jett till att en del saker missats eller fallit 
mellan stolama som borde ha varit med i projektet 

Sammantaget beräknas kvävereningsprojektet behöva ytterligare 15 000 tkr och har i nuläget en 
slutkostnadsprognos på 113 500 tkr. 
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projekt kväverening 
Styr- och reglerentreprenad 

Sprängning av berg 

Datum 
2013-09-23 

OSB-skivor på insidan av ytterväggar i processbyggnaden 

Nya ingjutningsgods 

Högre stödmurar inklusive fallskydd och takrasskydd 

Ny dagvattenledning, pumpbrunnar och ny brandpost 

Ny dricksvattenledning 

Förlängd inloppsledning 

Nyapumpar 

N ya blåsluftkylare 

Ny tvättpress 

Stråldämpare 

Tallriksluftare 

Nya eldragningar samt styr- och övervakningssystem 

Extra konsultstöd 

Förlängd entreprenadtid, projektledning och arbetsledning 

Summa 

T kr 
3 500 

3 000 

300 

300 

350 

2 000 

l 000 

300 

150 

300 

300 

250 

150 

2 500 

l 000 

l 500 

15 000 
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1 Sammanfattning 

Kommunens nya avfallsföreskrifter antogs i april 2013. En ny insamlingsentreprenad 
har upphandlats där obligatorisk insamling av matavfall ingår. Insamlingen av matavfall 
kommer att på bötjas under hösten 2013 och planeras vara helt infört i december 2014. I 
samband med detta har alla kärl inventerats och taggats, detta för att kvalitetssäkra 
insamlingen av hushållsavfallet. 

Atervinningscentralen har drivits i egen regi sedan 15 oktober 2012. Transport och 
behandling av grovavfallet sker av upphandlad entreprenör. 

Antalet besök på återvinningscentralen har ökat kraftigt, trots det har inte 
avfallsmängdema ökat. Anledningen till den kraftiga ökningen tros vara att två 
komprimatorer för plast- och pappersförpackningar införskaffats vilket har underlättat 
utsorteringen avsevärt, både för kommuninvånare och personal. Plast- och 
pappersförpackningar ingår i Förpacknings- och tidningsinsamlingens åtagande och 
belastar inte avfallskollektivet, vare sig ekonomiskt eller i mängd. 

1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Avfallsavdelningen är till l 00 % laxefinansierad och kommer att öka intäktema på 
grund av ny insamlingsentreprenad och införande av matavfallsinsamling. Ny taxa 
antogs i kommunfullmäktige den 22 april. Avfallstaxan gäller från l maj. 

Avfallsavdelningen har en fond för avfallsverksamhet Enligt beslut i miljö- och 
tekniknämnden 2012-06-04, § 64 kommer kärlinköp för matavfallsinsamling till en 
kostnad på 4 miljoner att finansieras från fonden. 2 mkr kommer att belasta år 2013. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

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

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

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

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 
orobändetias på ett miljöriktigt sätt. 

Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro ko111111un när det gäller kundtjänst 
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och fakturering för va- och avfallsfrågor. Samverkan ska ge högre kvalitet på 
verksamheten och leda till såväl minskad sårbarhet som kostnadseffektivisering. 

3 Arets händelser 

Den 22 april 2013 antog kommunfullmäktige beslut om nya avfallsföreskrifter för Håbo 
kommun. 

De nya föreskrifterna är anpassade till förändringar inom avfallsområdet, bland annat 
skärpta arbetsmiljökrav och de nya insamlingstjänsterna som upphandlades under 2012. 
Obligatorisk utsortering av matavfall införs. Utsorteringen av matavfall kommer att 
införas områdesvis. Påsar och påsbehållare som tillhandahålls av kommunen ska 
användas. 

För att kvalitetssäkra hämtningen av hushållsavfallet kommer alla kärl att inventeras, 
märkas upp och taggas, så kallad kärlregistrering. 

4 Viktiga förändringar och trender 

Avfallsavdelningen kommer att införa obligatorisk insamling av matavfall för att leva 
upp till miljömålen samt införa kärlregistrering för att kvalitetssäkra hämtningen av 
hushållsavfallet. 

Återvinningscentralen drivs i egen regi från och med 15 oktober 2012 och fokus är 
kundservice samt att minska uppkomsten av avfall. 

Ett am1at stort fokus riktas på att förebygga uppkomsten av avfall. "Det finns inget 
avfall" är den långsiktiga visionen för Avfall Sverige, där Håbo kommun är medlem. 

5 Volymer och nyckeltal 

5.1 Avfallsavdelningen 

Hushållsavfall, ton/år 4 511 4800 2 933 3033 4600 

Antal besök vid återvinningscentralen, 77 849 79 000 53429 58 421 84 000 
st 

Antal ton avfall på 5 626 5200 3 926 3935 5 500 
återvinningscentralen 

Hushållsavfall, kg/invånare 228 240 148 154 235 

Grovavfall, kg/invånare 286 260 199,28 200 265 

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

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall fortsatte att minska. Det beror på flera faktorer - att invånare 
blivit bättre på att sortera ut sina förpackningar och att en del väljer att konsumera 
mindre. 
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Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besökare har ökat med nännare 5000 st jämfört med samma period förra året. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Mängden grovavfallligger i stort sätt på samma nivå som föregående år. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Mängden hushållsavfall förväntas minska något i takt med att matavfallsinsamlingen 
införs vilket brukar göra att fler sorterar ut sina förpackningar. 

G rov avfall, 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. 

6 Drift- och investeringsredovisning · 

6.1 Driftredovisning 

Avfallshantering -587 3 367 2224 1 333 -2 034 1 

145 -60 551 27 87 Kundtjänst VA/avfall 
1-------j------j 

Ave Västerskog 

Summa 

o 
-442 

Kommentarer driftredovisning 

l. Avfallshantering (-2 034 tkr) 

-3 307 

o 
-2 485 

290 

-3 360 -53 

-2 000 -2 000 

Avfallsavdelningen kommer att köpa in kärl för matavfallsinsamling. Avdelningen har 
en fond för avfallsverksamhet Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden2012-06-04, § 
64 kommer kärlinköp för matavfallsinsamling till en kostnad på 2 mkr att finansieras 
från fonden. 

6.2 Investeringsredovisning 

Bqk~Jfit ;)IJd!).,'t 
.2012 '':>.20:13 ; 

Inventarier dator -5 O O O O 
I--------------+------+------4-----~L-----+------+--~ 

Matavfall o o -9 -9 -9 1 

Summa -5 o -9 -9 -9 

Kommentarer investeringsredovisning 

l. Matavfall 

Inköp av ny dator på grund av inbrott. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-30 

MTN 2013/53 

Redovisming av synpunkter per 31 augusti 2013 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kormner in fi·ån kommuninvånarna, 
tas till vara. 

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 kanligga till grund för 
diskussioner inför kommande budgetår. 

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 frånjanuari-december samtidigt 
med årsbokslutet/årsredovisningen. Synpunkter registreras som klagomål, 
förslag eller beröm. 

Nedan redovisas miljö- och teknikförvaltningens inkomna synpunkter per 
31 augusti 2013: 

Klagomål 

Snöröjning/halkbekämpning, 33 st 
Vildsvin, 20 st 
Övriga, 19 st 
Trafiksäkerhet, Il st 
Nedskräpning, l O st 
Hundlatrin, 6 st 
Gräsklippning, 6 st 
Hälsoskydd (myggor, kajor, tomgångskörning), 4 st 
Fordon, 4 st 

JUSTERARE 

Cykelparkering, 3 st 
Skador på vägar, 3 st 
lnfo/skyltning, 2 st 
Lekparker, 2 st 

Beri)m 
A tervinningscentral en 
Gallring skog 
Trädfållning 
Information om vattenläcka 
Atgfud översvämning Kiselvägen samt utsmyckning av rondeller 
Sandning på Slädevägen 
Vildsvinsåtgärder 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~IJ!JI 
Nr 2013.237 4 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 81 

- Snöröjning ( 4 st) 

Förslag 
Gatubelysning i egen regi 
Laddningsstation för elbilar i centrum 
Cykelled förbi Kalmar kyrka 
Hundar i reseterminalen 
Skyltar för uppställning av husbilar 
Fler cykelställ 
Skylt vid hundbad 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

MTN 2013/53 

Sammanlagt har det inkommit I 41 st synpunkter. Det har mest rört 
galnavdelningens verksamhet men även kost och V A har fått in synpunkter. 
För kosten har det bland annat handlat om klagomål på pasta tre dagar i rad i 
skolan och gröt till middag på äldreboende. 

Det har inte enbart inkommit klagomål utan även beröm och förslag. 

Beslutsunderlag 
Synpunktsrappoti för 2013, januari- augusti, daterad 2013-09-05 
(skrivs inte ut i pappersform, på gnmd av antal sidor) 
Tjänstesbivelse, 20 I 3-09-09 

Beslut 

I. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av 
synpunkter per 31 augusti 2013, enligt ovan. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna redovisningen till 
kommunfullmäktige. 

JUSTERARE 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige för beslut 
Miljö- och teknikförvaltningen 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING Nr 2013.2374 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 82 

Av·fallstaxa 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

MTN 2013/64 

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa, en justering 
med 6% behöver göras till årsskiftet. 

Den 16 juni 2008 antogs en ny taxa av KF (§74/2008) den indexjusterades 
den l januari 2009. Sedan dess har ingenjustering av taxan gjorts. Nya avtal 
med entreprenörer från och med 2012-10-15 innebar höjda kostnader och en 
taxehöjning genomfördes 2013-05-0 l. Anledningen till justeringen av den 
nuvarande taxan är det pågående införandet av utsortering av matavfall, 
ökade overheadkostnader* samt ett nytt avtal (från och med 2013-10-0 l) 
gällande transport av hushållsavfallet till nuvarande 
förbränningsanläggning. Det nya avtalet angående transporterna innebär 
ökade kostnader för 2014. 

För ett villahushåll med kärl på 190 liter, innebär det en total höjning 
(104+70/12) med 14,50 kr/mår1. 

Enligt miljöbalken** ska ny taxa antas av kommunfullmäl(tige. Den nya 
taxan föreslås börja gälla från och med l januari 20 J 4. 

'!<overheadkostnader är kostnader för övergripande stabsfimktioner exempelvis kostnader 
för ekonomi- personal- kommunledning, datorsystem, kontors- ochförhrukrdngsmaterial, 
revi::don och styrelsearvoden 

*''4 § Kommunerfår meddelaföreskrifter om att avgift skall betalasför insamling, 
transport, återvinning och bortskcif/ande av avfall som enligt denna balk eller enligt 
föreskr{/ier som har meddelats med stöd av balken u iförs genom deras försorg. Avgiften 
skall enligt kommunens bestämmande betalas till kommunen eller till den som u{för 
renhållningen. 

6 {j Avgjft enligt4 ,'.rfOrsta stycket skall betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige 
antar 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2375 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 82 

Grundavgifter l<riår 2013-05-01 

lnkl.moms 
En- och tvåbostadshus J 746 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-30 

MTN 2013/64 

2014-01-01 

lnkl.moms Differens 
J 850 J 04 

, ______________________ 
----·--·-- -------------~-Fritidsboende J 016 l 077 

·- . 
Flerbostadshus 994 1053 i 59 

·------·-··------··- ·----------···-··-·--;;;:-"·-·-----··-- ------~ 
Verksamheter 867 920 53 

. ··--
Abormem<mgsavg ~_3_::05-0i --- 2014-01-01 -----------·----------· 

kr/år inkl.moms inld.moms DiHerens ----·- -----

Villahushåll 
Kärll40 liter 26ggr/år 865 917 52 

·-- ~o-----
Kärl 190 liter 26 ggr/är l 173 1243 70 

·-------- -···-

Fritidsboende ---- ··-·----
Kärl 140 liter 13/ggr/år 432 458 26 

··---
Flerbostadshus ----=::-;--;---------

2 964 3142 178 Kärl 240 liter 52ggr/år 

Kärl 240 liter 104 ggr/år 6 106 6473 367 

-·---·-- --

Verksamheter ---------
Kärl 190 liter 26ggr/år l 173 1244 71 

~~---.---···---------------- --
Kärl 240 hter 52 ggr/år 2 964 3142 178 

- ·--·····-·--·--- ----·- ··-------·· 

NyU l'örs!ag 

Folkpartiet, Kristdemokraterna samt Moderaterna har lämnat in en slu-ivelse 
där de anser att en ytterligare taxehöjning bör vänta tills hela kommnnen fått 
insamling samt att förvaltningen fått mer information och kunskap om vad 
den verkliga kostnaden blir när insamling sker i hela kommunen. De yrkar 
att ny avfallstaxa inte införs den l januari 2014. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag på beslut 

l. Förvaltningens fårslag att höja taxan l januari 2014 enligt redovisat 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 

Ii lul 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

MTN 2013/64 

2. Nytt inlämnat förslag att inte höja taxan l januari 2014. 

Ordförande ställer forslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Beslutslmder~ag 

F örslag till ny avfallstaxa 20 14 
- Nuvarande avfallstaxa, gällande från l maj 2013 

Tjänsteskrivelse, 2013-09-09 

Beslut 

l. Miljö .. och tekniknämnden beslutar att godkänna förslag till ny 
avfallstaxa och överlämna taxan till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå att avfallstaxan träder i 
kraft den 1 januari 2014. 

3. Paragrafenjusteras omedelbart 

Reservation 
Karl-Axel Boström, Berith Skiöld och Sven Rosendahl reserverar sig mot 
beslutet. 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige för beslut 
Avfallsavdelningen 

S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2375 



Centorpaftiet 
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Moderatorna 

Ärende 8 

Miljö- och Tekniknämnden 2013-09-30 

l samband med att insamling av matavfall infördes i Håbo kommun med succesiv start i 
vissa delar av kommunen infördes en ny avfallstaxa den 1 maj 2013. 
Vi anser att ytterligare taxehöjningar bör vänta tills hela kommunen fått insamling samt att 
förvaltningen fått mer information och kunskap om vad den verkliga kostnaden blev när 
insamling sker i hela kommunen. 

Med hänvisning till det ovan anförda yrkar vi 

att ny avfallstaxa inte införs den 1 januari 2014. 
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AVFALLSTAXA 3 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

1 Allmänt 

1.1 Principer 

Avgiftema 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 bortskaffande av hushållsavfall i enlighet med 
Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transpmt 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 samfållighetsförening kan i förekommande fall jämställas 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 utfårdad 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 fettavskiljare, 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, kundtjänst, 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 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

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

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

1. 7.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus 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 tvåbostadshus 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 tvåbostadshus och 150 kr/år 
inklusive moms för fritidsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfalL 

1.8 Indexreglering 

Miljö- och tekniknämnden kan hesluta 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 avgifterua baserat på KPl (konsumentprisindex). 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 

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

2 Avgifter 

2.1 Grundavgifter 

En- och tvåbostadshus, kronor per hushåll och år 

Fritidsboende, kronor per hushåll och år 

Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och år 

Verksamheter, kronor per år 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2013-09-09 

Grundavgift 
exklusive moms 

1480 

862 

843 

736 

Grundavgift 
inklusive moms 

1850 

1077 

1053 

920 

5 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 

Grundavgiften kan reduceras efter ailJ11älan om eget omhändertagande av matavfall enligt 1.7.3. 
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Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2 Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 En- och tvåbostadshus 

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

moms moms 

Kärl !40 liter 13' 367 458 

Kärl 140 liter 26 734 917 

Kärl 140 liter 39 J l 099 1 374 

Kärl 140 liter 52 J l 466 J 832 

Kärl 190 liter 13' 497 621 

Kärl 190 liter 26 995 l 243 

Kärl 190 liter 39 3 l 492 l 866 

Kärl 190 liter 52 J l 990 2 487 

Kärl 240 liter 13' 691 864 

Kärl 240 liter 26 1382 l 728 

Kärl 240 liter 39 3 2 073 2 592 

Kärl 240 liter 52 3 2 764 3 456 

Kärl 370 liter 13' l 065 l 332 

Kärl 370 liter 26 2 132 2 665 

Kärl 370 liter 39 J 3 197 3 996 

Kärl 370 liter 52 3 4 262 5 328 

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

2 För hämtning av restavfall J 3 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 
inforts. Abonnemang kan inte nytecknas. 
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Datum 
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Vår. beteckning 

MTN 2013/64 

2.2.2 Fritidsboende 

Hämtning sker från mitten av april till mitten av oktober. 

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

Kärl J 40 liter 

Kärl J40 liter 

Kärl J 40 liter 

Kärl 190 l i ter 

Kärl 190 liter 

Kärl 190 liter 

Kärl 240 liter 

Kärl 240 liter 

Kärl 240 liter 

6' 

13 

26 3 

6 2 

13 

26 3 

6' 

J3 

26 3 

moms 

J70 

367 

734 

230 

497 

995 

3 J9 

69J 

l 382 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

212 

458 

917 

288 

62J 

l 244 

399 

864 

J 728 

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 restavfall 6 gånger per år i områden där matavfallssortering inte har införts krävs anmälan 
till kommunen om kompostering av matavfalL 

3 Hämtning av restavfall 26 gånger per år är endast möjligt i områden där matavfallssortering inte har införts. 
Abonnemang kan inte nytecknas. 



AVFALLSTAXA 8 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2.3 Flerbostadshus 

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

moms moms 

Kärl 190 liter 26 995 l 244 

Kärl 190 liter 52 l 990 2 487 

Kärl 190 liter 104 4 099 5 124 

Kärl 240 liter 26 l 257 l 571 

Kärl 240 liter 52 2 513 3 142 

Kärl 240 liter 104 5 178 6 473 

Kärl 370 liter 26 l 938 2422 

Kärl370 liter 52 3 875 4 844 

Kärl370 liter 104 7 983 9 979 

Kärl 660 liter 26 3 456 4 320 

Kärl 660 liter 52 6 912 8 640 

Kärl 660 liter 104 14 239 17 799 

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



AVFALLSTAXA 9 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-09-09 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 

Krantömmande behållare 

Behandlingsavgift och eventuell avgift för matavfallskärl tillkommer för alla abonnemang. 

Behållarstorlek Antal hämtningar 
för restavfall restavfall per år 1 

3 m3 

3m3 

3m3 

3m3 

5m3 

5m3 

5m3 

5m3 

Behandlingsavgift för avfall i 
krantömmande behållare 

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

!3' 

26 

52 

l 04 

13' 

26 

52 

104 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

4134 

8268 

16536 

33072 

4479 

8957 

17914 

35828 

Avgift, kronor per ton 
exklusive moms 

833 

Abonnemangsavgift, 
kronor per kärl och år 
exklusive moms 

1272 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

5168 

l 0335 

20670 

41340 

5598 

11196 

22393 

44785 

Avgift, kronor per ton 
inklusive moms 

1041 

Abonnemangsavgift, 
kronor per kärl och år 
inklusive moms 

1590 

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 för matavfall sker hämtning av 
matavfall i 140 liters kärl va1je vecka mot extra avgift, antalet matavfallskärl justeras efter behov. 

2 Abonnemanget endast möjligt i områden där matavfallssortering har införts. 



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 

Kärl 140 liter 104 

Kärl 190 liter 13' 

Kärl 190 liter 26 

Kärl 190 liter 52 

Kärl 190 liter 104 

Kärl 240 liter 13' 

Kärl 240 liter 26 

Kärl 240 liter 52 

Kärl 240 liter 104 

Kärl 3 70 liter 13' 

Kärl 3 70 liter 26 

Kärl 370 liter 52 

Kärl 370 liter 104 

Kärl 370 liter 156 

Kärl 660 liter 13' 

Kärl 660 liter 26 

Kärl 660 liter 52 

Kärl 660 liter 104 

Kärl 660 liter 156 

AVFALLSTAXA 10 

Datum 

2013-09-09 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

367 

734 

1466 

3 020 

497 

995 

l 990 

4 099 

629 

J 257 

2 513 

5 178 

969 

J 938 

3 875 

7 983 

Il 974 

l 728 

3 456 

6 912 

14 239 

21 358 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

458 

917 

1832 

3 775 

621 

J 244 

2 487 

5 124 

786 

J 571 

3 142 

6 473 

l 211 

2 422 

4 844 

9 979 

14 967 

2 160 

4 320 

8 640 

17 799 

26 697 

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 31 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 införts. 

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



HÅBO 
KOMMUN 

2.2.5 Container 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2013-09-09 

11 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

Behållare f6 r 
restavfall 

Antal hämtningar 
restavfall per år 1 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exldusive 
moms 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

Container 6 m3 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Container 8 m3 

26 

52 

26 

52 

31 418 

62 837 

41 891 

83 782 

39 273 

78 546 

52 364 

104 728 

1 I abonnemangsavgiftema 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 

40 

37 

396 

636 

2 120 

Avgift, kronor per 
hämtning exklusive 
moms 

Avgift, kronor per tillfälle 
inklusive moms 

8 

13 

21 

8 

Avgift, kronor per 
hämtning inklusive 
moms 

50 

46 

496 

795 

2 650 

Il 

16 

27 

Il 



AVFALLSTAXA 12 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

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

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 från krav på utsottering 
av matavfall enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

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 

Kärl 370 liter 

Kärl 370 liter 

Kärl 660 liter 

Kärl 660 liter 

Container 6 m3 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Container 8 m3 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

2 708 

5 189 

4 770 

9 180 

27 560 

55 120 

35 828 

71 656 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

3 385 

6 486 

5 963 

11 475 

34 450 

68 900 

44 785 

89 570 

Extrahämtning ar 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tillfålle 
exkl. moms 

Avgift, kronor per tillfålle 
inkl. moms 

Kärl 370 liter 

Kärl 660 liter 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Hyra av behållare 

106 

191 

l 378 

l 696 

Vid beställd hämtning debiteras hyra om minst l månad. 

Behållarstorlek 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Avgift, kronor per månad 
exkl. moms 

244 

270 

133 

239 

l 723 

2 120 

Avgift, kronor per månad 
inkl. moms 

305 

338 



HÅBO 
AVFALLSTAXA 
Datum 

KOMMUN 2013-09-09 

2.3.2 Beställd hämtning, lösmängd 

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 
Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

Beställd hämtning, lösmängd 276 345 

2.4 Elavfall 

2.4.1 Hämtning i flerbostadshus 

13 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 

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 elavfall, exkl. 
vitvaror 

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

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 
1378 

Avgift, kronor per styck 
exklusive moms 

201 

Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

1723 

Avgift, kronor per styck 
inklusive moms 

252 

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 

exklusive moms 
265 

Avgift, kronor per styck 
exklusive moms 

201 

Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

331 

Avgift, kronor per styck 
inklusive moms 

252 

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 

212 

Avgift, kronor per m3 

inldusive moms 

265 



AVFALLSTAXA 14 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

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 

T i Il ägg 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 tillkommer för alla tömningar. 

Scltemalagd 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 

3,1-6,0m3 l 352 

> 6,J m3 J 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 

J 8J5 



HÅBO 
AVFALLSTAXA 
Datum 

KOMMUN 2013-09-09 

Jourtömning vardag 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek 

< 1,5 m3 

1,6-3,0 m3 

3,1 -6,0 m3 

> 6,1 m3 

Jourtömning helg 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

l 452 

l 502 

l 802 

l 902 

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 
tömningstillfiille, kr per 
tömningstillfiille 

Bomkörning, kr per tillfalle 

T i !lägg för slangdragning > 
20 meter, per 20 meter 

Slamsugningsfordon, per 
timme 

Hjälparbetare, per timme 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

97 

100 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive 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 inldusive 
moms 

121 

125 

750 

150 

l 125 

481 

15 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 



HÅBO 
AVFALLSTAXA 
Datum 

KOMMUN 2013-09-09 

2.8 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

Schemalagd tömning 

Behållarstorlek 

:<:: 2,0 m3 

> 2,0 m3 

Extratömning vardag 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

l !00 

l 800 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek 

:::2,0 m3 

> 2,0 m3 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

l 400 

2 JOO 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Bomköming, kr per tillfålle 

Tillägg för slangdragning > 
20 meter, per20meter 

Slamsugningsfordon, per 
timme 

Hjälparbetare, per timme 

Avgift, kronor exldusive 
moms 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
inklnsive moms 

l 375 

2 250 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

l 750 

2 625 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

750 

!50 

l 125 

481 

2.9 Passerkort återvinningscentralen Västerskog 

Förlorat eller extra passerkort 
till A VC Västerskog 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

120 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

!50 

16 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

MTN 2013/14 

Omförham:l!at hyresavtal, Kaima~'11ägen 5, daglig verksamhet 

Sammanfattning 
Ett befintligt hyresavtal gällande Kalmarvägen 5 har omförhandlats. 
Hyresvärden, Vaxholm HW Konsult AB, ska bygga om två stycken WC 
samt byta det lilla kökets inredning så att de blir handikappanpassade. Dessa 
arbeten ska fårdigställas till 2013-09-30. 

Från och med 2013-10-0 l så kommer Vaxholm HW Konsult AB att ta ut ett 
hyrestillägg om 12 000 kr per år på grund av denna ombyggnad. Nuvarande 
årshyra är 546 460 kronor. Enligt det nya avtalet blir årshyran 558 460 
Ju·onor. 

Det nya avtalet kommer från och med 2019-12-31 att ha en förlängningstid 
på 36 månader istället för dagens 60 månader. 

Besiui 

l. Miljö- och teknilmämnden besintar att godkäm1a omförhandlingen enligt 
ovan. 

2. Miljö- och tekniknämnden delegerar till förvaltningschef att underteclma 
avtalet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Förvaltningschefen 

ILI?!JI 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2376 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 84 MTN 2012173 

Tillkommande finansiering för uppförande av Junibacke111 

Sammanfattning 
Nybyggnationens syfte är att ersätta den tidigare byggnaden som brann ned i 
maj 2012. I byggnaden som brann ner bedrevs förskola för fem avdelningar, 
personalutrymmen och ett mottagningskök. Nu bedrivs verksamheten i 
paviljonger som är uppställda på den intilliggande skolgiu·den. 

Sedan tidigare driver kommunen även förskola i en inhyrd paviljong filr två 
förskoleavdelningar, Skogsbackcns förskola. Ä ven den ligger i Skokloster. I 
samband medförstudien för den nya förskolan utreddes möjligheten att 
bygga en större förskola som tiligodoser det totala behovet och därmed kan 
den inbyrda paviljongen avvecklas. 

Utredningen kunde visa på flera fördelar för verksamheten vid byggnation 
av en förskola med åtta avdelningar. Verksamheten kan då samla all 
förskoleverksamhet på ett ställe i Skokloster. l huvudsak innebär fördelarna 
att tjänster kan samordnas och arbetet blir då mer effektivt. För drift och 
underhåll av fastigheten innebär det även där en mer effektiv skötsel för 
endast ett objekt. 

I enlighet med inriktningsbeslut, kommunstyrelsen 2012-02-06, § 14, har 
förskolan utformats för åtta avdelningar. Det har varit en utmaning att få in 
alla åtta avdelningar på den begränsade yta som finns tillgänglig på 
fastigheten. Tomtens utformning och byggnadens storlek medför ett större 
behov än normalt av utfyllnad och uppbyggnad av marken för att få en bra 
lösning. 

Nu är byggnaden utformad för åtta avdelningar, tillagningskök och 
personalutrymmen. Ä ven gården kommer att iordningställas och fOrses med 
bland annat förråd för leksaker, tak för barnvagnar, sandlådor och andra 

JUSTERARE 

l ek p latsutrustningar. 

Projektets totala kostnader är budgeterade till 54 970 tkr vilket ligger med i 
plan för investeringsbudget Nu när projektet har kommit igång, har 
förvaltningen kännedom om hur kostnaderna kommer att periodiseras under 
tiden för byggnationen. Budget behöver fördelas enligt: 

2013 

25 223 tkr 

2014 

28 342 tkr 

2015 

l 405 tkr 

Totalt 

54 970 tkr 

Nybyggnationen finansieras delvis genom kommunens försäkring på grnnd 
av skadan. Förhandling med försäkl'ingsbolaget har pågått sedan skadan och 
har nu myrmat ut i en överenskommelse. 

Forts .... 

/L I7JI 
l EXPEDIERAD l SIGNATUR TTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2377 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-30 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 84 MTN 2012/73 

Forts .... 

Försäkringen täcker dock bara den del som brann ner och extra 
investeringsmedel behöver anslås då förskolan blir större och gården görs i 
ordning. Försäkringen täcker drygt I 9 800 tkr av själva byggnaden. 
Därutöver täcker även försäkringen för kostnader relaterade till skadan 
såsom hyra av paviljonger, sanering efter brand, inventarier mm. Den totala 
ersättningen kommer att redovisas separat. 

Förskolan beräknas kunna stå fardig för inflyttning till årsskiftet 2014-2015. 

Beslutmmderfiag 
-Tjänsteskrivelse, 2013-09-17 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnelen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
anslå budgeten för år 2013, med 25 223 tkr, enligt fördelningen ovan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige för beslut 
Fastighetsavdelningen 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

lt i~Ji 
l EXPEDIERAD Nr 2013.2377 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-30 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 85 MTN 2012/95 

Utvärdering av upphandling 2013 samt avrop 2014 från ramavtal 
- elenergi 

Sammanfattning 

Utvärdering 
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2012-10-01, § 98 fick 
förvaltningen i uppdrag att utvärdera upphandlingen under 2013 och 
återkomma med nytt förslag till nästa period för avrop av elenergi. 

Under innevarande år- 2013 -·har rörligt el pris tillämpats. Över tid är ett 
rörligt el pris lägre än ett fast el pris och så även i år. Det gav förvaltningen 
en något lägre kostnad än vad ett fast pris hade gett. 

Avrop 2014 
I dagsläget ligger rörligt och fast pris ganska nära varandra och därför 
bedöms det som lämpligt att säkra denna relativt sett låga nivå för 
nästkommande period. 

Förvaltningens förslag är att avropa fast pris - engångsprissättning -· för en 
period av 24 månader med Bra miljövaL Perioden för leverans av el 
påbörjas den l januari 2014 då tidigare avtallöper ut. Nytt avrop görs under 
2015. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering 2013 och avrop elenergi 2014,2013-09-16 

- Tjänsteskrivelse, 2013-09-09 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna utvärdering av 
upphandling avseende el energi 2013. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
avropa el energi för en period på 24 månader med löptid 2014-01-0 l -
2015-12-31 till fast pris och Bra miljövaL 

3. Miljö- och tekniknämnden delegerar till förvaltningschef(m att skriva 
under tilldelningsbeslut och avropsavtal för el energi för en period av 24 
månader med fast pris och bra miljöval enligt punkt 2 i detta beslut. 

4. Miljö- och tekniknämnden beslutar att avsluta uppdraget i 
uppdrags listan. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef, Miljö- och teknikförvaltningen 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/t l JI-JI 
Nr2013.2378 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-30 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 86 

Uppdragslistan 

Sammanfattning 

MTN 2012/120 

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

Listan uppdateras när statusen ändras. Ändringar är gjorda i kursiv stil. 

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista, daterad 2013-09-02 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av uppdragslista, 
daterad 2013-09-02 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2385 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 

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

Medborgarförslag om att 
anordna en hundrastgård 
inom Västerängsområdet 
Uppdra till förvaltningen att 

MTN 
090609 

undersöka möjligheten att uppfora 
ett antal hundrastgårdar inom 

§56 kommunen. 

KF Motion om upprättande av 
0905049 

§ 44 
en rullande långsiktig plan 
för underhåll och 
upprustning av skol- och 
förskalegårdar 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram dels en skötselplan for drift 
och periodiskt underhåll som 
inkluderar säkerhetsbesiktning 
och dels en upprustningsplan för 
skolor och förskolor. De behov 
som framkommer i planen prövas 
i samband med det årliga 
budgetarbetet. 

2010/106 
Utökning av befintliga 

101207 
§ 121 

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

MTN 
101207 

Gångväg på banvallen vid 

§ 123 
Stämsvik samt 
utryckningsväg från 
Ekolskrog till Stämsvik 
Uppdra till förvaltningen att i 
samband med besvarande av 
motion om GC-väg via Stämsvik 
även ta med ovan gångväg och 
utryckningsväg. 

1 (7) 

Datum 
2013-09-02 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr2013.2107 

i 
2013 men ingen utökad 
driftbudget, alternativ 
finruisiering av driften har 
sökts men inget intresse 
finns, driften beräknas 
kosta 45 000 kr/är. l beslut 
frän MTN måste förening 
startas för att drifta 
verksamheten innan 
etablering 

ULA 
en konsult att anlitas för att 
ta fram en underhällsplan 

och en upprustningsplan. 

AD 
och utvecklings~ 
avdelningen 

ULA 
Räddningsvägen avvaktar 
"frafikverkets planering av 

trafikplats Krägga. 

Eventuell tillfiillig lösning 
med privat grusväg 



HÅBO 
KOMMUN 

Medborgarförslag om 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda förutsättningarna för 
natuneservat elJer andra 
skyddsformer för Lillsjön och 
Båts backen. 

MTN 2010/111 Ansökan om medlemskap i 
110406 

§ 42 
Sveriges Ekokommuner 
Uppdra till förvaltningen att 
uppfylla de 4 systemvillkoren 
snarast och ansökan om 
medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och därmed bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 

MTN Naturreservat Bålstaåsen 
ll0406 

§ 44 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta utreda möjligheterna för 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under 
mandatperioden 2011-2014. 

MTN 20101111 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. 

2(7) 

Datum 
2013-09-02 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2107 

Bätsbacken: Diskussion 
med Gatuavdelningen att 
sköta den kommunala 
delen av Båtsbacken likt ett 
reservat, men inget fOrslag 
om skydd i dagsläget 

AA L 
observatörer i Sveriges 
ekokommuner fram tills 
årsmötet våren 2013. 

Ansökan om medlemskap 
kan lämnas in först när vi 
har en antagen 
miljöstrategi. 

MK 3. 
samordnas med 
kommunstyrelsens 
planprogram för del av 
Bålstaåsen och grustaget. 

Planprogrammetforeslås t 
flyttas över till status 
"vilande 
deta(jplaneprogram" vilket 
innebär att 
planavdelningen inte 
kommer att arbeta med 
programmet just nu. 

AA 4. 
tillfokusområden, 

mål, strategier och 
genomförande är 
framtagna. Revidering av 
uppdrag gjordes 18 mars 
2013. Avstämning med 
kommunlednings~grupp 

september 2013 



HÅBO 
KOMMUN 

Handlingsplan 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 

MTN 
110518 

utreda möjlighetema for Håbo 
kommun att bli en fossilbränslefri 

§ 76 kommun till2030. Uppdra till 
forvallningen att tillsätta en 
arbetsgrupp for att ta fram en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid miljöveckan 
2012. 

11 
Ta fram förslag på en 

110406 
§ 49 

"vattenskyddsföreskrift" för 
Hå bo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har for avsikt att 
under våren 2011 börja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpo J icy. 

MTN 2010/lll 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 fastigheter. 

MTN 2010/lll 
Energieffektivisering i 

110406 
kommunens byggnader 

§51 Uppdra till forvallningen att 
utreda vilka resurser som behövs 
for att nå målet om att bli en 
fossilbränslefri kommun. 

3(7) 

Datum 
2013-09-02 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2107 

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

AD 8. 
antagen av 
2012-09-24 § 102 

Ansökanfor 
vattenskyddsområde for 
Bålsta ansöktes till 
länsstyrelsen år 2009. De 
har ännu inte handlagt vår 
ansökan p g a 
personalbrist på 
länsstyrelsen 

Arbetet med Skokloster 
vattenskyddsomrade pågår 
fortfarande aktivt 

12. 

framtagna 13. 
energieffektiviserings 
-strategin föresläs 
arbetas in i 
miljöstrategin 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 2010/111 
Undersöka möjligheterna att 

110406 
i samband med 

§52 
nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 
Uppdra till förvaltningen att 
organisera ett studiebesök for 
nämnden till Hallsbergs kommun 
for att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam. 

MTN 2011185 
Insamling matavfall för 

111102 
§109 

biogasproduktion 
Uppdra till förvaltningen att i 
kommande upphandling ta in 
anbud på tvåkärls-
insamlingssystem för matavfall 
och brännbart avfall. 

MTN 2012/53 
120507 

Säkra ridvägar i kommunen 

§52 
Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Häbo Marknads AB 
för att undersöka möjligheten att 
inrätta säkra ridvägar utanför 
tätbebyggt/detaljplanelagt 
område. 

MTN 2012/54 
Underlag till cykelplan 

120507 
§53 

(cykel policy/cykelstrateg i) 
för Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande karta 
för Håbo kommun. 

MTN 2012/55 
"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 Bjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

MTN 2012/68 
1206004 

Medborgarförslag om 

§72 
ordnandet av en cykelbana 
med sandhopp i 
slottsskogen 
Fullmäktige bifaller förslaget 
genom att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden, att i smnräd med 
bildningsnämnden, ordna den 
föreslagna cykelbanan på lämplig 
plats i Skokloster. 

4(7) 

Datum 
2013-09-02 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2107 

AD Inget studiebesök enligt 14. 
överenskommelse med 
ordförande. Avvakta med 
biogasanläggning i och 
med stora 
investeringskostnader i 
JOrhållandc till mängd 
slam. 

MÅ Test med utsortering av 
matavfall för biogas~ 

19. 
produktion görs under 
våren 2013 

Införande under hösten 
2013 och våren 2014 

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

ULA Avvaktas, konsultkostnad 21. 
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 ti1145 000 kr+ 
skyltar ca 5 000 kr/km. 

ULA Samtal har skett med 25. 
ordförande i slottsskogens 
samtallighet och nästa steg 
är att vi ska ha ett möte 
mellan honom och 
förslagsställarna. 
Problemet är att hitta en 
lämplig placering. longen 
finansiering för projektet i 
är. 



120827 
§9 

MTN 
121001 

§ 98 

130128 
§7 

MTN 
130617 

§ 65 

090928 
§ 83 

KF 
100614 

§ 70 

HÅBO 
KOMMUN 

2012/95 

2013/46 

2010170 

Anläggande av dirtbikebana 
Aterrapportering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Båls ta. 

Avrop från ramavtal 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag tillnästa 
period för avrop av eienergi 

Användande av Granvallen 
för idrottsverksamhet (samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid 
Gransäterskolan) 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda kostnader och 
konsekvenser 
Utredning om anläggande av 
gräsplan på Gransäterskolans 

Säkerhet i kommunhuset 
Uppdra till förvaltningen att 
genomföra föreslagna åtgärder 
och finansiera dem enligt 

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 

Motion om färdigställande 
av As ledens förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 
förprojekteringen av 

Satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med bam 

/(J 

5(7) 

Datum 
2013-09-02 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2107 

LS 

ULA 

ungdomar har ingen anmält 
intresse, försök att fä ihop 
en grupp via Facebook 
planeras. 

Uppdrag nämnden 

och 
fastighetsavdelningen 

Utredning påbörjas så fort 
snön smält undan. 

Ärendet är återremitterat 
för vidare handläggning 
och sedan bordlagt till 
sammanträdet 20130826 

medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 

genomförd. 

Uppdraget avslutat 

vara 
uppdragslistan och därför 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

28. 



HÅBO 
KOMMUN 

fråga före 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 
arbetslaaft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen 
regigällande driften för gata och 

MTN 2012/52 Komplettera Kraftleden med 
120507 

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

Medborgarförslag om att 
090929 

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

MTN 2009/66 
Medborgarförslag om att 

090929 
§ 76 

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

ll BlåstrukturplanNattenplan/ 
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. 

6(7) 
Datum 
2013-09-02 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2107 

Uppdraget avslutat 

ULA 17. 
rapport från Ramböl l, 

Uppdraget avslutat 

ULA 
beslutar därmed att anse 
medborgarförslaget 
besvarat uppdraget avslutat 

medborgarförslaget 
besvarat uppdraget avslutat 

kommunstyrelsen samt 
7. 

plan~ och utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 



MTN 
130128 

§ Il 

110518 

§ 76 

MTN 
110406 
§ 47 

MTN 
111207 
§ 115 

MTN 
130415 

HÅBO 
KOMMUN 

2012/120 

2010/111 

2011/86 

Ombyggnad av Cafe Håbo 
Uppdrag till förvaltningen att 
påbörja ombyggnaden av Cafe 
Håbo som ska invigas i början av 
sommaren 

fossilbränslefri kommun 
senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att 
utvidga resurserna på miljö
strategiska enheten (för att 
möjliggöra kommunens mål
sättning om "Håbo kommun en 
fossilbränslefri kommun senast 

Ta fram förslag på rening av 
dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

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

7(7) 

Datum 
2013-09-02 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2107 

MK 

klar. 

Uppdraget avslutat 

gjordes enligt beslut frän 
kommunfullmäktige för 

2012. 

Uppdraget avslutat 

Med 
bidrag en utredning 
grenomförts om 
möjligheterna att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet KS 
ansvarar för planområdet 
Uppdraget avslutat för 
förvaltningen i och med 
utredningen. 

Uppdraget avslutas 

29. 

6. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-30 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 87 MTN 2012/121 

Information från förvaltningen 

Fastighetschefen informerar om renoveringen av Västerängssko lan. 
Paviljongerna är på plats men endast en används. Inflyttning i den 
andra paviljongen kommer att ske efter höstlovet i november. 

Arbetet med uppförande av Junibacken, går som planerat, 
markarbeten är gjorda för grunden. Avstämningsmöten sker 
kontinuerligt. 

Kommundirektören har informerat förvaltningen om nya bygg- och 
miljöförvaltningen under Tillståndsnämnden. Bostadsanpassning och 
mät/kart-GIS kommer att ligga under förvaltningens ansvar. 
Rekrytering av ny förvaltningschef pågår, beslut ska tas i personal
och förhandlingsutskottet och samverkan ska ske. 

Omorganisationen av miljö- och teknikförvaltningen som planeras 
bli en avdelning under kommunstyrelsens ansvar förbereds . En 
kartläggning av verksamheterna har gjorts för de olika avdelningarna 
under förvaltningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2386 
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