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JUSTERARE 

MTN § 89 

Budget och mål 2014, plan 2015- 2016 

Sammanfattning 

MTN 2013/48 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunens budget för 2014 den lO juni 
2013 avseende nämndemas ramar, övergripande mål och skattesats. Den 23 
september 2013 beslutade kommunfullmäktige om investeringsbudgeten för 
kommunen. 

Miljö- och tekniknämndens ram fastställdes till 91 659 tkr med en ökning på 
3 675 tkr för år 2014. Parallellt med budgetdokumentet går ett ärende till 
kommunfullmäktige i december med förslag om att kapitaltjänstkostnaderna 
ska betalas av verksamheterna och fdreslagen budget för detta är totalt 7 037 
tkr. Det skulle ge en utökad ram för miljö- och tekniknämnden på l O 712 tkr 
enligt nedan fördelning: 

18 tkr för befolkningsökningar. 
250 tkr avseende fOrändrade lagar och förordningar. 
l 900 tkr avseende kvalitetsförändringar. 
570 tkr avseende förändrade lokal behov. 
93 7 tkr lönekostnadsupprälming 
375 tkr avser kapitaltjänst för övriga investeringar såsom inventarier 
inom förvaltningen. 
6 662 tkr tilldelas galnavdelningen avseende kapitaltjänst för alla 
anläggningar och kommande investeringar för 2014. 

Miljö- och tekniknämndens investeringsram fastställdes till 63 962 tkr och 
V A/ avfallsavdelningens investeringsram fastställdes till 11 770 tkr. 

Från den l januari 2014 kommer en ny förvaltning under tillståndsnämnden 
att bildas utifrån det beslut om omorganisation som kommunfullmäktige 
tagit. Förvaltningen kommer att innehålla verksamheterna bygg, miljö, mät, 
kart och GIS, bostadsanpassning samt nämndadministration. 

F ör att säkerställa att den nya förvaltningen har en budget redan från start 
kommer ett separerat budgetdokument utifrån omorganisationen att tas fram 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 november. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-16 
Budget och mål2014, plan 2015-2016, Miljö- och tekniknämnden 
Budget och mål2014, plan 2015-2016, VA-avdelningen 
Budget och mål2014, plan 2015-2016, Avfallsavdelningen 
Beslut om ny politisk organisation från kommunfullmäktige, 
2013-04-22, § 27 

Forts .... 
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Mycket av det arbete som miljö- och teknilmänmdens verksamheter utför är sådant som 
de flesta av medborgarna använder dagligen utan att reflektera över det. 

Miljö- och tekniknämnden ser till att det finns vatten i kranen, att alla sopor blir 
omhändertagna och att de allmänna platserna har belysning. Nämnden ser också till att 
alla naturreservat, stränder, parker, gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser 
fungerar och är säkra att vistas på 

Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller oeh sköter lokalvården i alla 
kommunens lokaler. Nämnden ombesörjer att mat lagas och levereras till förskolor, 
skolor, gymnasiet samt till äldreomsorg. 

2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Under idekonferensen i mars 2013 presenterade ekonomer och förvaltningschefer 
standardkostnader, statistik och nyckeltal hämtad från Kommw1- och 
Landstingsdatabasen-KOLAD A. Tyvärr fokuserar dessa nyckeltal och KOLAD A mest 
på avdelningar som bedriver sin verksamhet inom vård, skola och omsorg. Få nyckeltal 
går att hämta från databasen som har direkt påverkan på miljö- och tekniknämndens 
verksamheter. Detta gör att det är svårt att se om nämnden bedriver sin verksamhet 
extremt effektivt eller inte i jämförelse med andra. 

Utbildningar och andra satsningar på personalen har dragits ner till ett minimum för att 
kwma hantera den dagliga verksamheten och den dagliga driften. 

I slutet av sommaren 2012 blev det tydligt hur effekterna av att nämnden inte har fått 
kompensation för-konsumentprisindex (KPI) under flera år påverkar nämndens 
verksamheter negativt. Samtliga nämnder får årligen kompensation av 
kommunfullmäktige för lönekostnadsuppräkningar och det är ju positivt för samtliga 
nämnder och framför allt för de som har många anställda Miljö- och tekniknämnden 
skiljer sig betydligt åt på denna punkt, eftersom nämnden till stor del köper in tjänster 
och varor i form av byggnads- och anläggningsentreprenörer, konsulter, 
livsmedelsråvaror och materiel- i stället för att ha egna anläggningsmaskiner, egna 
snickare, elektriker, VVS-arbetare och egen livsmedelsproduktion. Självklart ska 
nämnden erbjuda medborgama hela skolor där det inte regnar in, hela vägar där fordon 
inte får skador samt erbjuda säkra, tillgängliga och trivsamma lokaler och miljöer att 
vistas i, men i och med att kompensation för en ökning av KPI inte fördelats ut under ett 
antal år, börjar det bli svårt att lyckas med uppdraget, väldigt svårt. 

Miljö- och tekniknämnden är i mångt och mycket en serviceorganisation som stödjer de 
andra nämnderna, så att de ska kunna erbjuda så bra tjänster som möjligt för 
medborgarna. Det är nämndens verksamheter som bygger upp och underhåller arenan 
där alla medborgare, företagare och besökare vistas. Det är därför viktigt att även miljö
och tekniknämndens viktiga verksamheter inte glöms bort. 

De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 
tekniknänmden 2013 avseende förbättrat underhåll gator och fastigheter (3,5 mkr), 
kompensation för hyra på vårdcentralen (730 tkr) och l ,O årsarbetare fastighetsstrateg 
kommer vara kvar även 2014. 
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2.2 Befolkningsförändringar 

Ökat behov av bidrag för bostadsanpassning 18 19 19 

Summa 18 19 19 

Bostadsanpassningen beräknar en ökad folkmängd med ca 140 personer per år för 2014-
2016. Den ökade folkmängden innebär att flera invånare kommer söka bidrag för 
anpassningar i hemmet. Lagen om bostadsanpassning är en tvingande Jag och ges för att 
mätroiskor ska kunna bo kvar hemma längre. Antal anpassningar och deras storlek 
skiftar från år till år men trenden visar på att kostnaderna ökar. 

Gatu- och fastighetsavdelningen påverkas av en positiv befolkningsökning vilket leder 
till slitage på befintliga anläggningar såsom gata, park, utomhusanläggningar, ishall, 
simhall, skolor och förskolor. Exakt hur mycket detta ökade slitage kommer att påverka 
är svårt att förutsäga men det kommer att innebära ökade kostnader som måste rymmas 
inom den befintliga ramen om inte ytterligare medel tillförs nämnden. 

Enligt befolkningsstatistiken så kommer antal barn mellan 1-5 år att minska och antal 
barn och tmgdomar i åldern 6-15 år att öka och i stort sett blir det ingen större påverkan 
på driften inom miljö- och tekniknänmden avseende åren 2014-2016. 
Befolkningsförändringen kommer därför inte påverka kostavdelningen nämnvärt. 

Under 2014 prognosliserar nämnden en ökning av byggnationer i kommunen, detta 
kommer att påverka byggavdelningen och mät-, kart och GIS enheten. Prognosen är att 
ökningen av byggnationer är marginell och kan därför rymmas inom driften. 

2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet 250 1 000 
(Galuaavdelning) 

Nya lagkrav gällande förvaring av e/avfall {Avfallsavd.) o o 500 tkr 

Skärpta tillståndskrav (VA-Avd) 500 tkr/år o o 
Summa 250 1 000 

Håbo kommun ska enligt planen "Full delaktighet i Håbo" (antagen av 
kommunfullmäktige 2011- I 2-19) arbeta för att öka tillgängligheten i kommunen. 
Planen "Ökad tillgänglighet i Bålsta centrum 2004" ska revideras och åtgärder 
genomföras. I enlighet med Bo verkets författningssamling ALM - Tillgänglighet på 
allmänna platser, BFS 2011:5- ALM 2 rekommenderas att kommunen utför 
tillgänglighetsanpassningar senast år 2015. 

o 

o 

o 
o 

Det finns också beskrivet i HIN- Enkelt avhjälpta hinder, Boverkets 
författningssamling BFS 2011:13 -HIN 2. För att aktivt kunna åtgärda enkelt avhjälpta 
hinder fram till 2015 krävs tillskott i budget. Revidering av planen "Ökad tillgänglighet 
i Bålsta centrum 2004" planeras till2014 och åtgärder år 2015. 

2.4 Kvalitetsförändringar 
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. 2016 •··. 

Utredningsresurs centralt (MTF ledning) o 500 500 
-- --

Kvalitetsförbättring av kommunens kart- och GIS plattform, 
geodatasamverkan och övergång till nytt höjddatasystem. 450 200 100 
(Adm. avd.) 

----· 
Drift och underhåll av en anläggning för fotbollsändamål 340 340 340 
(Gatuavdelningen) 

-
Ökade materialkostnader avseende volymförändring 200 250 250 
(Lokalvård) 

- -
Ökad kvalitetssatsning för att minska smittspridning inom 200 200 200 kommunens lokaler (Lokalvård) 

Riktad satsning på kompetensutveckling inom lokalvården 60 60 60 
(Lokalvård) 

Utökade städytor (Lokalvård) 150 150 150 
-

Summa 1 900 2 200 2100 

Utredningsförstärkning kring vattenfrågor (Administrativa avdelningen) 

För att Håbo kommun ska kunna säkerställa framtida grund vattentillgångar, trygga 
långsiktig dricksvattenförsörjning och samtidigt kunna växa i den takt som kommunen 
planerar kräver det att kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt med vattenfrågorna. 
Det finns därför ett behov av en resurs för hela kommunen som ansvarar för och 
samordnar det interna arbetet med att uppnå en god vattenkvalitet, främja en hållbar 
stadsplanering och lyfta vattenfrågan. Det finns ett stort behov av att strukturera upp 
vattenorganisationen i kommunen. 

Utredningsresurs (Miljö- och telmikförvaltningen, ledning) 

Miljö- och teknikförvaltningen använder ofta konsulthjälp för att ta fram utredningar 
och större rapporter, till stor del skulle dessa kostnader kunna minimeras genom att 
anställa en centralt placerad resurs. 

Kvalitetsförbättring av kommunens kart- och GIS plattform, geodatasamverkan 
och övergång till nytt höjddatasystem (Administrativa avdelningen) 

Databasutveckling som avser att kompatibiliteten säkerställs mellan databasema samt 
de verktyg och applikationer som används. Utvecklingen avser även framtida mobila 
lösningar. Om utvecklingen inte genomförs leder detta till problem med 
versionsövergångar mellan databasema och applikationerna med driftstörningar som 
följd, samt begränsad dataåtkomst Leverantörerna erbjuder inte stöd till de gamla 
versioner som kommunen har idag. För att mö j liggöra en övergång till nytt 
höj d datasystem, RH2000, behöver inmätningar göras i kommunen för att ha punkter att 
mäta ifrån. Arbetet skulle genomföras sommmtid under två år med studenter eller 
praktikanter för att hålla kostnaden nere. I dag betalar kommunen för enskilda 
datauppdateringar och information från våra myndigheter. Genom att gå med i 
geodatasamverkan betalar kommunen en fast avgift per år som ger kommunens 
verksamheter möjlighet att ta del av mängder av information från medverkande 
myndigheter. 

Drift och underhåll av en anläggning för fotbollsändamål (Gatuavdelningen) 

Enligt uppdrag från nämnden ska förvaltningen undersöka vad det skulle kosta att 
renovera en idrottsanläggning för fotbollsändmnål och driftsätta den igen. Beräknad 
driftskostnad per år 340 tkr. 

Ökade materialkostnader avseende volymförändringar (Lokalvård) 
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Priset på tvål- och pappersprodukter ökar och det finns ingen möjlighet att minska 
kostnadema- tvärtom ses en ökad användning, framförallt på skolor och förskolor. Ett 
förslag är att lägga dessa inköp på respektive verksamhet, det vill säga införa köp och 
sälj av dessa produkter for att öka kostnadsmedvetenheten. 

Ökad kvalitetssatsning för att minska smittspridning inom kommunens lokaler 
(Lokalvård) 

Inom rådande budgetram saknas utrymme för vikariekostnader. Detta leder till att 
lokalvården tvingas begränsa städningen under vissa perioder vilket i sin tur kan leda till 
ökad smittspridning inom kommunens lokaler. 

Riktad satsning på kompetensutveckling inom lokalvården (Lokalvård) 

Ett stort behov av att köpa in grundutbildningen till den personal som ej genomgått en 
sådan (ca 20 personer) finns. Detta för att kunna möta dagens och framtidens behov 
med kunskap om smitta, allergier samt nya ytmateriaL 

Utökade städytor (Lokalvård) 

Under 2012 har det tillkommit nya städytor, såsom Landstingshuset, Mansängsterrassen 
och Solängen. Det tar ca l 200 timmar per år att städa dessaytor (ink!. ställtid.) En 
merkostnad på 150 tkr (2013 års lön). De planerade verksamhetsforändringarna som 
lokalvården inte vet något om är om ö j liga att beräkna. Det finns vetskap om att någon 
typ av omflyttning kommer att ske. Då de yngre barnen vistas en stor del av dagen i 
skolans lokaler och fritidsverksamheten nyttjar allt större ytor för sin verlr..samhet fm11s 
behov av att städa dessa lokaler minst två gånger om dagen for en hälsosam 
inomhusmilj ö. Ä ven detta kräver utökade resurser. 

2.5 Förändrade lokalbehov 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavd.) 150 o o 
Aterställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende 300 o (Fastighetsavd.) o 

Valstugor (Fastighetsavd.) 120 o 
Summa 570 o o 

Kostnadsförändringar internhyra 
Internhyrans kostnaden ökar med l ,3 mkr till 2014 

• Avfallshantering, ökad taxa (56,7% i maj 2013, förväntas höjas med 5% till2014) 
• F j ärrvärm e, ökad avgift (2%) 
• Vatten och avlopp, ökad taxa (förväntas höjas med 11,8%) 
• Externa hyror, ökar med index (1,4%) och förhandling (2,0%) 

Internhyrans kostnad minskar till 2014 avseende 

• Försäkringspremie för fastigheter 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavdelningen) 

Skogsbackens forskola är en inhyrd paviljong i Skokloster som ska avvecklas i samband 
med att verksamheten flyttar in i Junibackens förskola. När Junibackens förskola är 
återuppbyggd inrymmer den totalt åtta avdelningar. 

Återställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende (Fastighetsavdelningen) 
Verksamheten för LSS-boenden på Oktavia har flyttat till Biskops-Amö under tiden 
som nybyggnation pågår for verksamheten. När verksamheten flyttade dit var lokalerna 
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tvungna att anpassas för de boende och verksamheten. De anpassningama måste 
återställas när verksamheten flyttar ut. 

Valstugor (Fastighetsavdelningen) 

Valstugor att köpa eller hyra in för användning under perioden juni - september 2014 
under valet. 

2.6 Sammanfattning 

:f A;~; \i8i3y<' / ,tf':''iC:cr, L ·).yioj4}·-.•·•'··.' l:\·-.'>~,;,.--,.,,, c'= ,,,,_ .,.-·17t ?'{~!il~'-·(· 
Befolkningsförändringar 18 19 19 

Förändrade lagar och förordningar 250 1 000 o 
Kvalitetsförändringar 1 900 2 200 2 100 

---
Omprioriteringar o o o 

---
Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 570 o o 
Summa 2 738 3 219 2 119 

Nämnden hade ett besvärligt år 2012 med mängder av snö, vildsvinsproblematik och en 
avstämningsfaktura avseende energi från Kraft och Kultur som gjorde att ett stort 
underskott prognostiserades. För att minimera detta gick mycket tid under augusti och 
september åt till att omfördela, ifrågasätta, omprioritera och försöka att minimera 
underskottet så mycket som möjligt. Trots de åtgärder som genomfördes uppstod i alla 
fall ett underskott som uppgick till 9,5 mkr. 

Ovan nämnda genomgång av budgeten visade även att nämnden kan konstatera att det 
idag inte längre finns någon buffert eller "Juft i systemet" som kan hjälpa till att parera 
och hantera problem med djur, stora snömängder eller inläckage av vatten i framtiden. 
Detta leder till ännu större utmaningar i framtiden. 

· F ör några år sedan så genomfördes en utredning som visade att det fanns ett eftersatt 
underhåll på kommunens vägnät som uppgick till uppskattningsvis 30 mkr. Denna siffra 
har ökat sedan dess. Efter en tuff vinter kan förvaltningen se många hål och sprickor på 
kommunens vägar som måste hanteras akut, vilket gör att nämnden, till viss del, tvingas 
bortprioritera det planerade underhållet på vägar och gång- och cykelvägar ännu ett år
till förrnån för lagning av så kallade potthåL 

På samma sätt har även ett stort underhållsbehov byggts upp på fastighetssidan under 
många år. Dessa problem blir väldigt tydliga i de lokaler där kommunen har läckande 
tak. Förvaltningen arbetar med att Jaga läckorna och bygga bort dåliga takkonstruktioner 
på de värst drabbade skoloma och förskolorna. Detta har gjorts på en del av 
Futurumskolan och arbetet med Västerängsskolan har påbörjats under 2013. 
Satsningama är nödvändiga för att inte dessa byggnader snabbt ska tappa ytterligare i 
värde. 

Det planeras för en hel del nybyggnationer i framtiden inom bland annat Bjömbro, 
Frösundavik och Draget. Detta är otroligt roligt, men det kommer även att innebära 
ökade framtida kostnader för vinterväghållning och underhåll samt krav på att 
förvaltningen har väl uppdaterat kartunderlag. Därför föreslår nämnden att en satsning 
görs på kvalitetsförbättring av kommunen kart- och GIS-plattforrn och att kommunen 
går med i ett geodatasamverkan för att ta del av mängder av infom1ation från 
medverkande myndigheter. Något som även andra verksamheter och medborgama 
kommer att ha nytta av. 

Valåret 2014 kommer la-äva någon typ av valstugor. Om förvaltningen hyr in eller 
köper in valstugor är ännu inte klart. Men en kostnad för valstugor kommer kommunen 
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få och dessa är budgeterade som lokalförändrings behov. 

En satsning som föreslås från nämndens sida är att lokalvården ges medel till 
utbildningsinsatser som kommer leda till bättre kvalitet och kunskap inom smitta, 
allergier, nya ytmaterial, med mera. 

De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 
tekniknämnden 2013 avseende förbättrat underhåll av gator och fastigheter (3 ,5 mkr), 
kompensation för hyra på vårdcentralen (730 tkr) och 1,0 årsarbetare fastighetsstrateg 
kommer vara kvar även 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunstyrelsens totala ramar 2013-06-10 i§ 43, 
miljö- och teknikförvaltningen tilldelas totalt 91 659 tkr. I budgetförslaget har 7 037 tkr 
lagts till för kapitalkostnader för miljö- och teknikförvaltningen. För förvaltningen 
kommer detta öka budgeten för MTF-ledning, kostavdelningen, lokalvårdsenheten och 
gatuavdelningen. För fastighetsavdelningen kommer det ge en minskning av kostnader 
och även en minskning av intäkter, så där kommer det inte bli något tillskott. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen pågår och ska vara klar inför 
budgetbeslutet Hyrorna kommer anpassas till verklig kostnad och bland annat 
kapitalkostnaderna är sänkta för hela kommunen. Förändringen är enbart en omräkning, 
lokalhyresbudgeten för alla nämnder kommer också att justeras till verklig kostnad. 

3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfuHmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

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

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

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de miljöer 
som barn och unga vistas i viktiga. 

Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som är tillgängliga, trygga samt 
attraktiva för alla. 

Genomföra medborgardialoger med syftet att öka delaktigheten 
och få bredare förankring hos medborgarna inför nya projekt. 

2 
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3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

3.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medm-betarundersökningar hm visat på att 
fötiroendet för Håbo kommun behöver öka. 

När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex uppstår fukt- och 
vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett eftersatt 
underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 

Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett 
långsiktigt perspektiv. 

3.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetmundersökningm hm visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 

Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra medborgardialogen skapas en ökad 
delaktighet för medborgarna. 

För att förbättra tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare 
förvaltnings- och avdelningsövergripande sammbete. 

Öka andelen samtal som kan besvaras direkt i kontaktcenter och 
därmed minska andelen samtal som går direkt till handläggare. 

3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

32% 40% 

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

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare är en viktig parameter. 

Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt arbetar med tex källsortering, 
närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar förutsättningar för ett hållbart 
samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket kan möjliggöra en 
fossilbränslefri kommun 2050. 
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Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel 16% 17% 16% 18% 

Minska sjukfrånvaron 6% 5,5% 

4 Volymer och nyckeltal 

4.1 Fastighetsavdelningen 

Area kommunägd, kvm BRA 90666 87 435 87 539 90 700 90 700 90 601 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 12 860 14 513 17 792 18 138 17 210 17 168 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 76 66 62 76 

Energi, kr/kvm 142 137 192 146 157 159 

Vatten och avlopp, kr/kvm 11 7 12 15 14 15 

Avhjälpande underhåll totalt, 61 56 57 56 
kr/kvm 

fukt och 1 777 1 084 58 300 600 300 

Planerat underhåll, kr/kvm 30 58 73 74 83 79 

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

Lokalvård, kr/kvm 98 102 11 o 101 99 107 

Bostadsanpassning, kr/invånare 91 112 139 132 132 134 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 904 800 750 750 

Area kommunägd, kvm BRA 

Volymen inför 2014 minskar med totalt 99 kvm for kommunägd area. Avgående objekt 
är Humlan som säljs under hösten 20!3. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Under 2013 har ytor tillkommit för förråd på Backvägen och evakueringspaviljonger 
Västerängssko lan. Avgående ytor är del av paviljong på Skogsbrynets förskola, MIU
skolan, socialförvaltningens lokaler på Hornvägen och ett avtal på Biskops-Amö. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder 
med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen 
hos ett förvaltningsobjekt 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnad för uppvärmning och elförbrukning. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnad för vatten och avlopp till lokaler. Ökad budget for höjd VA-taxa. 
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Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Verksamhetens utfall beror på vilka ofömtsedda händelser som sker under året. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnad för fukt- och vattenskador som inträffat i kommunens 
lokaler. Trenden visar på en minskning av fukt- och vattenskador. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Budget 
minskad från föregående år vilket ger ett lägre nyckeltaL 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, fastighet, tkr 

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

Lokalvård, kr/kvm 

Visar en ökning från föregående år då budget ökas för utökade städytor och 
kvalitetsförbättringar. 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

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

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

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

4.2 Gatuavdelningen 

Ljuspunkt, kr/inv 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Trafikskada, tkr 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Av kommunfullmäktige avsedda 
pengar för underhållsbeläggning, 
gata, tkr 

Ljuspunkt, kr/inv 

Jtf~ll 
2010 

202 

503 

40 

274 

70 

... ;:; ;·. ~ 

,;_\:Z:~.' t:':_::·:., 

lJtf~!l tJifall 
~011 2012 

183 239 

403 335 

195 232 

244 255 

56 57 

1 500 1 500 

~<::·-Phr~hö: .. - ~J~~~{ gli~~~;/ · ·_ ·:{,h~'f~·r· 
"'-~g~s!i 2013 • 2Ö14 
. •2013 

260 21 o 250 

360 349 363 

85 180 75 

200 150 150 

70 45 50 

1 500 1 500 1 500 

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, 
energiförbmkning, antalljuspunkter och underhållsåtgärder. Utfallet mellan åren 
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varierar något vilket kan bero på olika upphandlingar samt hur mycket reparationer som 
utförs. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Kostnaderna för vinterväghållning innefattar samtliga kostnader för snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. Utfallet 
varierar mycket beroende på väderleken. På grund av de senaste snörika vintrarna har 
kostnaderna för köp av verksamhet ökat 

Beläggningsnnderhåll, kr per inv/år 

Under 2014 kommer endast de av kommunfullmäktige avsedda medlen för 
underhållsbeläggningar att användas för underhålls beläggningar. Av gatuavdelningens 
egen budget avsätts ingen specifik budget underhålls beläggningar. Budget har istället 
prioriterats på vinterväghållning och övriga underhållsåtgärder. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och 
vägskyltar i tkr. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall för gräsklippning delas med invånarantaL 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för nnderhållsbeläggning, gata, tkr 

Avser de av kommunfullmäktige är avsedda pengar för underhåll av kommunens gator. 

4.3 Miljöavdelningen 

Produktivitet, värmepumpar, (%) 94 80 84 90 90 90 
procent 

Delegationsbeslut, Miljö och Hälsa, 290 288 384 250 250 250 
st 

Inspekterade 69 61 61 65 
livsmedelsanläggningar, st 

Inspekterade B- och C- 29 28 28 22 
anläggningar, st 

Inspekterade enskilda 96 70 100 100 
avloppsanläggningar, st 

Produktivitet, värmepumpar,(%) procent 

Detta volymtal visar hur stor del av miljöavdelningens påbörjade ärenden som rör 
tillstånd för värmepumpar som har avslutats. Miljöavdelningen arbetar för att 
skyndsamt handlägga dessa ärenden efter att tillståndsansökan har inkommit Målet är 
att 90 % av årets ärenden ständigt ska vara avslutade. 

Delegations beslut, Miljö och Hälsa, st 

Miljöavdelningen visar hur många beslut som har fattats på delegation av nämnden, st 
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Inspekterade livsmedelsanläggningar, st 

Miljöavdelningen visar hur många livsmedelsanläggningar som har inspekterats. I Håbo 
korm1mn fi1ms totalt 117 st livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen har tillsyn 
över. Anläggningarna är av olika storlek och im1ebär därav olika stora risker ur 
livsmedelssynpunkt Stora anläggningar med större risker får tillsynsbesök varje år 
medan mindre anläggningar med mindre risker får tillsynsbesök med glesare intervalL 
Under 2014 planeras att 65 livsmedelsanläggningar ska få tillsyns besök. 

Inspekterade B- och C-anläggningar, st 

Miljöavdelningen visar hur många tillståndspliktiga samt amnälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter som har fått tillsyn. I Håbo kommun finns l O st 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt 26 st amnälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter. De verksamheter som irmebär störst risk ur miljösynpunkt får 
tillsynsbesök varje år och mindre verksamheter med mindre risker ur miljösynpunkt får 
tillsynsbesök med glesare intervalL Under 214 planeras totalt 22 st tillståndspliktiga 
samt anmälningspliktiga verksamheter att få tillsyns besök. 

Inspekterade enskilda avloppsanläggningar, st 

Miljöavdelningen visar hur många enskilda avloppsanläggningar som har fått tillsyn. I 
Håbo kommun finns ca 1800 st befintliga enskilda avloppsanläggningar. Det är med 
andra ord ett tidskrävande arbete att gå igenom alla dessa anläggningar för att bedöma 
om de klarar lagstiftningens krav. Planeringen för de1ma tillsyn är därmed långsiktig 
och miljöavdelningen har som mål att l 00 st befintliga enskilda avlopp ska få tillsyn 
under 2014. 

4.4 ByggavdE:Jiningen 

Produktivitet, st 111 149 74 140 150 150 
(an sök n in g a r /å r sarbeta re) 

Produktivitet, st 108 90 62 140 160 160 
(beslut/årsarbetare) 

Handläggningstid, veckor 3,4 7,9 8,5 3 4 4 

Kundnöjdhet (%) procent 84 63 56 95 95 95 

Antal beslutade bygglov, st 267 198 246 215 300 300 

Antal överklagade beslut, st 11 5 2 5 5 5 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Avdelningen har arbetat fram en handläggningsprocess för bygglovärenden för en kort 
men rättssäker process. · 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 

Antal beslut följer i stort sett antal ansökningar men kan komma att öka något tack vare 
satsningen på byggtillsyn. 

Handläggningstid, veckor 

Avdelningen är nu under hösten nere i en genomsnittlig handläggningstid på tre veckor 
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men tror att det är möjligt med ett snitt på max fyra veckor under 2014 med avseende på 
säsongsvariationerna. 

Kundnöjdhet, (%)procent 

Resultatet av höstens mätning ko1nrner först i december 2013. 

Antal beslutade bygglov, st 

Avdelningen anar en viss mättnad av nya byggprojekt i kommunen och vågar därför 
inte hoppas på en någon märkbar ökning under 2014. 

Antal överklagade beslut, st 

Genom tydliga beslut utifrån en konsekvent och rättsäker handläggning räknar 
avdelningen med att antalet överklagade ärenden inte ska öka. 

4.5 Kostavdelningen 

Antal tillagade lunchportioner 189 518 222102 186 715 202 934 205 576 
totalVår förskola 

Anta\ lunchportJoner totai/år 452 482 474 766 458 986 486 537 495 902 
grundskola 

Antallunchportioner total/år 77 420 77 772 75254 85084 79 744 
gymnasium 

Kostavdelningen ska öka andelen 14 15 16 17 16 
inköpta ekologiska livsmedel, (%) 
procent 

Antal tillagade portioner totalVår i 83 708 80103 83 708 
äldreomsorgskök 

Antal tillagade lunchportioner totaltlår f'örskola 

198 038 

486 775 

79 815 

18 

80 100 

Antalet inskrivna barn uppskattas bli något lägre 2014 jämfört med budget och verkligt 
utfall2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna barn i kommunal 
förskoleverksamhet, 3 pedagoger/20 barn (antal minskat med ett uppskattat bortfall på 
15%) samt portioner som levereras till privata förskolor. 

Antallunchportioner totallår grundskola 

Antalet inskrivna elever uppskattas bli något lägre 2014 järnfört med budget 2013 och i 
paritet med prognostisera! utfall2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal 
inskrivna elever i kommunal grundskola, l pedagog/20 elever (antal minskat med ett 
uppskattat bortfall på 15%) samt portioner som levereras till friskol or. 

Antallunchportioner totallår gymnasium 

Antalet inskrivna elever uppskattas bli lägre 2014 järnfört med budget 2013 och 
prognostisera! utfall2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna elever i 
kommunal gymnasieskola ( antalminskat med ett uppskattat bortfall på 5%) samt 55 
lärare/gäster. 
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Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel,(%) pt·ocent 

Nytt livsmedelsavtal bör öka möjligheten för större andel ekologiska inköp. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök 

Antalet ätande, framför allt på äldreboendet Pomona, förväntas bli något lägre 2014 
jämfört med budget 2013 och i paritet med prognosliserat utfall2013. Det estimerade 
volymtalet itmefattar boende på äldreboendet Pomona, ätande i restaurangen samt 
matlådor till hemtjänsten. 

4.6 Övrig;:~ nyckeltal 

skadegörelse, tkr 1 291 920 1 041 660 660 700 

Klotter, tkr 61 63 172 100 100 105 

Snöröjning, halkbekämpning, 10 867 8 986 6 668 7 000 7 000 7 310 
snötransport och 
sandupptagning, !kr 

Skadegörelse, tkr 

En trend de senaste åren är att skadegörelsen har minskat, sedan 2009 då skadegörelsen 
uppgick tilll,7 mkr. Detta kan bero på Bålstapolarnas och polisens aktiva arbete med 
ungdomarna i kommunen. Kostnaderna på fastighetsavdelningen för till exempel 
sönderslagna fönster samt inbrott ligger på en konstant nivå. 

Klotter, tkr 

Kostnaderna för klottersanering har under det senaste året legat på l 00 tkr eller lägre, 
dock finns ett undantag, år 2012 då kostnaderna uppgick tilll72 tkr. Trenden sedan 
dess är att kostnaderna är tillbaka på en nivå under l 00 tkr. Detta trendbrott kan bero på 
Bålstapolarnas och polisens aktiva arbete med ungdomarna i kommunen. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för vinterväghållning för gatuavdelningen har höjts för att möta de ökade 
kostnaderna för köp av denna tjänst. Budgeten för snöröjning på fastigheternas tak har 
minskat något, eftersom några av problemtaken är åtgärdade. 

5 Drifts- och investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunstyrelsens totala ramar 2013-06-1 O i § 43, 
miljö- och teknikförvaltningen tilldelas totalt 91 659 tkr. I budgetförslaget har 7 037 tkr 
lagts till för kapitalkostnader för miljö- och teknikförvaltningen. För förvaltningen 
kommer detta öka budgeten för MTF-ledning, kostavdelningen, lokalvårdsenheten och 
gatuavdelningen. För fastighetsavdelningen kornmer det ge en minskning av kostnader 
och även en minskning av intäkter, så där kommer det inte bli något tillskott. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen pågår och ska vara klar inför 
budgetbeslutet Hyrorna kommer anpassas till verklig kostnad och h land annat 
kapitalkostnaderna är sänkta för hela kommunen. Förändringen är enbart en omräkning, 
lokalhyresbudgeten för alla nämnder kommer också att justeras till verklig ko sto ad. 
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Mer detaljerad information avseende investeringarna, finns att läsa i beslutet från 
kommunfullmäktige, 2013-09-23, § 68, beslut om investeringsbudget år 2014med plan 
2015-2016 och budgetstyrprinciper. 

5.1 Driftsredovisning 

,'[j), {)~'X'~,;r;;,:~ 
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Miljö· o tekniknämnden -420 -430 -260 -268 8 

Tillståndsnämnden -194 -219 -189 -189 o 
Nämndsekreterare o -161 -161 -162 1 

Summa Nämndverksamhet -614 -810 -610 -619 9 

MTF-Iedning -1 351 -1 204 -1 304 -1 965 661 1 

Summa MTF-Ledning -1 351 -1 204 -1 304 -1 965 661 

Administrativ stab gem -973 ·1 633 -1 633 -1 374 -259 2 

Miljöstrategiska enheten -1 249 -667 -847 -1 438 591 3 

Energirådgivning o o o o o 
Kommunikation -138 o o o o 
Mät, kart o GIS -1 386 -1 405 -1 425 -2 101 676 4 

Summa Administrativa -3 746 -3 705 -3 905 -4 913 1 008 
avdelningen 

Bygg -684 -1 214 -900 -951 51 

Summa Byggavdelningen -684 -1 214 -900 -951 51 

Miljöavdelning, stab -742 -1 055 -1 055 -1 091 36 

Miljöskydd -601 -474 -474 -616 142 5 

Hälsoskydd -569 -558 -458 -455 -3 

Uvsmedel -41 -213 -213 -90 -123 6 

Summa Miljöavdelningen -1 953 -2 300 -2 200 -2 252 52 

Kommunvägar -7 626 -4 956 -4 500 -8 956 4456 7 

Gång och cykelv, kommunvägar -144 -100 -300 -250 -50 

statskommunala vägar -4 242 -3 816 -4 438 -4 147 -291 8 

Gång- och cykelvägar o o o o o statskommunala 

Stöd till enskild väghållning -355 -365 -365 -450 85 

Gatu- och gångvägsbelysning -5 078 -5 398 -4 700 -5 799 1 099 9 

Trafiksäkerhetsrådet 3 -25 -25 -5 -20 

Parkeringar -307 -350 -255 -45 -210 10 

Gatu/park drift och underhåll -5 066 -5450 -5 228 -5 302 74 

Parkverksamhet -3 236 -1 614 -1 825 -2 659 834 11 

Gårdsanläggningar -2 300 -2 054 -2 123 -2 000 -123 12 

Miljö- och tekniknämnden, Budget och mål2014, plan 2015-2016 

J!,)~ 
16(23) 



l t~'));> .• . :._< :;) 
l. . •. ....• 

F:prä~_dr 1 .Utfall• .f>~o"gnOS Budget Budget \ . <· . •. •·.···.·· •. :Zo12. . .•••. ·.~013/ • 20_13 l·' ZOJ4··· 
bu q get ~ot 

..... •.-.. _··. .• :,-, ;')': :=\:.':;;:: :.'/;-: . .. ..... .. l· •,; ... _·. 13/14 · . . . ,,.,_, ... ,-_,-.,.. . 

Utomhusanläggningar -2 116 -1 884 -2 006 -3 900 1 894 13 

Ishall -2 866 -2 476 -2 490 -2 200 -290 14 
c------ -

Simhall -3 131 -2 697 -2 800 -2 600 -200 15 
r-· 

Buss, bil och spårbunden trafik -506 -375 -655 -655 o 
i--- -

Summa Gatuavdelningen -36 970 -31 560 -31 710 -38 968 7 258 

-
skolmåltider, förskola -8 960 -8 785 -8 868 -8 778 -90 16 

--
skolmåltider, skola -17115 -17 736 -17 042 -17869 827 17 

-
Skolmåltider, gymnasieskola -2 026 -2 251 -2 276 -2 358 82 18 

R~staurang Pornona -928 -976 -1 562 -1 197 -365 19 
-

Summa Kostavdelningen -29 029 -29 748 -29 748 -30 202 454 
-

Bostadsanpassning -2 773 -2 650 -2 650 -2 677 27 

Fastighetsintäkter 104 876 111 300 11 o 724 103 756 6 968 20 

Adm fastighetsförvaltning -3 895 -4 642 -4 635 -4 800 165 21 

Tillsyn och skötsel -7 835 -7 153 -6 720 -8 198 1 478 22 
---

Avhjälpande underhåll -6 310 -6 050 -6 097 -6 000 -97 

Planerat underhåll -6 390 -6 682 -7 500 -7 120 -380 23 

Mediaförsörjning -21 157 -17 469 -18469 -18700 231 24 

övriga fasta kostnader -67 506 -73 188 -71 473 -63 561 -7 912 25 

Lokalvård -11 288 -10 909 -10 787 -11 526 739 26 

Summa Fastighetsavdelningen -22 278 -17 443 -17 607 -18 826 1 219 
--

Summa Miljö- och 
teknikförvaltningen (exkl. VA & -96 625 -87 984 -87 984 -98 696 10 712 
Avfall) 

Kommentarer driftsredovisning 

l. Miljö- och teknikförvaltning (MTF) ledning 

Under 2014 kommer miljö- och tekniknämnden att görajulfest till alla medarbetare. 
Ökningen på MTF-ledning beror på kapitaltjänst som nu ska belasta verksamheten. 

2. Administrativ stab 

Administrativa avdelningen fick for 2013 en utökad budget för att täcka intern 
lokalhyra. Detta problem är nu åtgärdat och budgeten återförs till fastighetsavdelningen, 
så normal internhyra debiteras år 2014. 

3. Miljöstrategiska enheten 

Kommunfullmäktige har beslutat om tillskott för en utredningsförstärkning kring 
vattenfrågor. 

4. Mät, kart o GIS 

Kommunfullmäktige har beslutat om tillskott för kvalitetsförbättringar av kommunens 
kart- och GIS plattform, medlemskap i geodatasamverkan samt att påbörja arbetet med 
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en övergång till nytt höjddatasystem. 

5. Miljöskydd 

Ökade lönekostnader då tidigare föräldraledig chef är tillbaka. 

6. Livsmedel 

Minskade lönekostnader då det under 2013 fanns budget för dubbla 
livsmedelsinspektörer under en tid pga pensionsavgång. 

7. Kommunvägar 

Budget har omfördelats till kommunvägar från blandarmat statskommunala vägar, 
parkeringar, parkverksamhet och ishall för att täcka beräknade kostnader för 
vinterväghållningen. Merparten av kostnaden uppstår inom verksamhet kommunvägar. 
Ingen underhållsbeläggning kommer att utföras på kommunvägar. Ökningen på 
kommunvägar beror på kapitaltjänst som nu ska belasta verksamheten. 

8. statskommunala vägar 

Budget har omfördelats från statskommunala vägar till kommunvägar för att täcka 
kostnader för vinterväghållningen. Underhållsbeläggningar utförs endast för de av 
kommunfullmäktige avsedda medlen. 

9. Gatu- och gångvägsbelysning 

Budget har omfördelats till gatu-och gångvägsbelysning från bland annat 
statskommunala vägar, parkeringar, parkverksamhet och ishall för att täcka ökade 
kostnader för planerat underhåll. Ökningen på gatu- och gångvägsbelysningen beror på 
kapitaltjänst som nu ska belasta verksamheten. 

10. Parkeringar 

Budget har omfördelats till vinterväghållning på kommunvägar och konsekvensen av 
detta blir ett minskat underhåll på kommunala parkeringar. 

11. Parkverksamhet 

Budget har omfördelats från parkverksamhet till kommunvägar för att täcka kostnader 
för vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat underhåll av tätortsnära 
skogar. Ökningen på parkverksamheten beror på kapitaltjänst som nu ska belasta 
verksamheten. 

12. Gårdsanläggningar 

Budget har omfördelats från gårdsanläggningar till kommunvägar för att täcka 
kostnader för vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat 
beläggningsunderhåll på gårdsanläggningar. 

13. Utomhusanläggningar 

Budget har omfördelats från utomhusanläggningar till kommunvägar för att täcka 
kostnader för vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat underhåll. 
Ökningen på utomhusanläggningar beror på kapitaltjänst som nu ska belasta 
verksamheten. 

14. Ishall 

Budget har omfördelats från ishall till kommunvägar för att täcka kostnader för 
vinterväghållningen. Konsekvensen av detta är att avdelningen kommer att ta in farre 
säsongsanställ da. 

15. Simhall 
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Budget har omfördelats från simhallen till kommunvägar för att täcka kostnader för 
vinterväghållningen. Konsekvensen av detta är att avdelningen kommer att ta in firre 
säsongsanställda. 

16. Skolmåltider, förskola 

Antalet barn i förskoleverksamhet estimeras minska något under 2014. Minskade 
lönekostnader pga pensionsavgång och omdisponering av personal timmar. Budget har 
omfördelats från förskola till skola för att täcka ökade kostnader inom skolan. 

17. Skolmåltider, skola 

Antalet elever inom skolverksamhet estimeras öka något under 2014, däremot ser vi en 
nedåtgående trend i antalet levererade pmtioner till externa kunder. Kostnadsökning 
som till exempel dyrare livsmedel, mer personalkrävande arbete samt extra utrustning 
på grund av att efterfrågan på specialkost blir allt större. Budgeten har omfördelats från 
förskola och Restaurang Pomona. 

18. Skolmåltider, gymnasieskola 

Antalet gäster, framför allt externa gäster, estimeras öka något för 2014 jämfört med 
budgeterat 2013. Kostnadsökning som till exempel dyrare livsmedel, mer 
personalkrävande arbete samt extra utrustning på grund av att efterfrågan på specialkost 
blir allt större. Budget har omfördelats från Restaurang Pomona. 

19. Restaurang Pomona 

Verksamheten var felbudgeterat för 2013. Antalet boende på Pomona har minskat under 
2013 och beräknas ligga kvar på samma nivå under 2014. Budget har omfördelats från 
Restaurang Pomona till skola och gymnasieskola för att täcka ökade kostnader inom 
dessa verksamheter. 

20. Fastighetsintäkter 

Intäkterna för hyror minskar kraftigt jämfört med tidigare år. Den största delen beror på 
justering av kostnad för kapitaltjänst vilket internhyrorna räknas ner med. Men en liten 
del av minskade hyror beror även på en minskning av den totala arean som hyrs ut. 

21. Administrativ fastighetsförvaltning 

Under 2013 anställdes en fastighetsstrateg, och budgeten har justerats upp. 

22. Tillsyn och skötsel 

Tidigare har budget lagts för lågt i förhållande till verkliga kostnader och har justerats 
upp. Avfallskostnader beräknas öka då avfallstaxan förväntas höjas. 

23. Planerat underhåll 

Budget visar på en lägre nivå då finansiering genom hyrestillägg minskar. Inom 
budgeten ryms även tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

24. Mediaförsörjning 

Viss höjning då vissa objekt har varit underbudgeterade och att V A-taxan förväntas 
höjas. 

25. Övriga fasta kostnader 

Kraftig minskning då budget för kapitaltjänst uppdateras inför 2014. En del av 
minskningen beror även på att inhyrda lokaler blir färre. De totala minsleningama vägs 
dock upp av ett budgettillskott som lagts till för avetablering av skogsbackens förskola, 
återställning av lokal på Biskops-Arnö samt utökad budget för valstugor. 
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26. Lokalvård 

Kommunfullmäktige har beslutat om att ge ökad budget tilllokalvården avseende 
volymförändring, utökade städytor på gmnd av nya städobjekt och ökad 
kvalitetssatsning. Ytterligare tillskott för att minska smittspridning inom kommunens 
verksamhetslokaler. En riktad satsning på kompetensutveckling får medarbetarna inom 
lokalvården. 

Miljö- och tekniknämnden sammanfattning 

MTF-Ledning -1 351 -1 204 -1 304 -1 965 661 

Adm. avd. -3 746 -3 705 -3 905 -4 913 1 008 

Byggavd. -684 -1 214 -900 -951 51 

Miljöavd. -1 953 -2 300 -2 200 -2 252 52 

Gator, park & belysning -26 051 -22 074 -21 636 -27 613 5 977 

Gårdsanläggningar -2 300 -2 054 -2 123 -2 -123 

Idrottsanläggningar -8 113 -7 057 -7 296 -8 700 1 404 

Buss, bH & spårbunden trafik -506 -375 -655 -655 o 
Kostavd. -29 029 -29 748 -29 748 -30 202 454 

Bostadsanpassning -2 773 -2 650 -2 650 -2677 27 

Fastighetsavd. -8 217 -3 884 -4 170 -4 623 453 

Lokalvård -11 288 -10 909 -10 787 -11 526 739 

5.2 Investeringsredovisning 

Inventarier avskr 5 år o o o -820 1 

Inventarier avskr 1 O år -744 -622 -700 o 
Inventarier avskr 3 år -596 -128 -50 -150 2 

Verksamhetsförändring miljö- och 
-96 o o tekniknämnden 

SummaMTF -1 436 -750 -750 -970 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -1 009 -22 -50 -2 500 3 

Skadegörelseföreb. åtgärder o o -200 o 
Utemiljö, utrustning skolor o -1 350 -2 000 -2 500 4 

Centrumutveckling -1 008 -303 -506 o 
Parken utanför kommunhuset o -50 -150 -500 5 

Lastbergsvägen -414 o o o 
Räddningsväg Krägga -481 -519 -519 -1 000 6 

Byte kvicksilverarmaturer -897 -600 -700 o 
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Kommwnala badbryggor o -400 -400 o 
-

Konstgräsplan -2 957 -1 339 -1 339 o 
-·-

skokloster upprustning -37 o o o 
Ny plantering infartfgenomfartsleder -53 o o o ------
Järnvägsparken o -500 -500 -1 000 7 

Kolonilottsområdet o -600 -600 o 
Offentliga utemiljöer o -250 -500 o 

-·-
Dirtbikebana o o -150 o 
Hundrastgård o o -150 o 
Torresta naturstig o o -150 o 
Cykelparkering vid stationen o o o -100 8 

Viby spår; omläggning & utegym o o o -300 9 

Sandhopp i Skokloster o o o -1 000 10 
-

Hälsans stig o o o -150 11 

Elijusspår Skokloster o o o -100 12 

Skatepark Skokloster o o o -100 13 
--

Summa Gatuavdelningen -6 856 -5 933 -7 914 -9 250 

Lundby ridanläggning -1 286 -2 102 -797 o 
Medborgarkontor kommunhus -87 o o o 
Nya Junibacken förskola -202 202 202 -28 342 14 

Verks. förändring Skolnämnd -382 o o -650 15 

Ombyggnation kök -279 o -450 o 
Sjövägen grpb (Fd Oktavia) -12 -13 131 -13131 o 
Utbyggnad Gransäterskolan -256 o o o 
Brand och inbrottslarm -814 -836 -836 -800 16 

Äldreboende solängen -47 327 -8 615 -5 280 o 
Takåtgärder skolor, Västerängsskolan 2013 -1 869 -13500 -13500 -19000 17 

-
Reservkraft, kommunhuset -1 943 271 162 o 

-· --
Futurum renovering -14 870 o o o 
Verks. förändring Bildningsnämnden -159 o o o 
Tillgänglighet -8 o o o 
Cafe Håbo o -700 -1 000 o 
Ventilationsombyggnad o -400 -600 o 
Matsal Gymnasieskolan o -200 -400 o 
Arbetsmiljö förskolor o o o -1 900 18 

Verksamhetsanpassning Äldrecenter o o o -200 19 
Mansängen 

Simhallen renovering o o o -2 200 20 

Fullmäktigesalarna i kommunhuset, o o o -350 21 tillgänglighet 

Kvarnkojan, iordningsställa raststugan o o o -300 22 
-
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Summa Fastighetsavdelningen 

Summa 

Kommentarer investeringsredovisning 

l. Inventarier S år 

-69 494 -39 011 -35 630 -53 7 42 

-77 786 -45 694 -44 294 -63 962 

Till kostavdelningen: kombiugnar till kök 4 st på grund av slitage. Tunneldiskmaskin 
bytes pga för höga servicekostnader. Kokgryta golvmonterad med volym 200 liter med 
automatisk omrörare. Uppvärmningsskåp och serveringsdiskar till två serveringslinjer 
för att möjliggöra servering av flera alternativa rätter. storköksmatberedare Robot 
Coupe for att möjliggöra mixning av större mängder grönsaker och bönor i samband 
med tillagning. 

Tilllokalvårdsenheten: kombiskurmaskin till Solängens äldreboende pga ny 
verksamhet. Kombiskurmaskin till ishallen utbytes pga for höga kostnader på service 
och reparationer. 

Till miljö- och teknikförvaltningen: möbler till arbetsplatsen i Landstingshuset, stolar 
och kompletterande möbler behövs for hela kontoret. 

2. Inventarier 3 år 

Datorer behöver bytas ut tiii hälften av medarbetarna inom förvaltningen för att kunna 
hantera nya operativsystem, samt gamla projektorer ersätts med nya fungerande. 

3. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att forbättra trafiksituationen vid Futurumskolan, 
eventuellt utfora åtgärder på Lastbergsvägen med statsbidrag. 

4. Utemiljö, upprustning skolor 

Futurum fortsätter upprustning. Gransäter och forskolor enligt plan. 

S. Park utanför kommunhuset 

Projektering och orobyggnation av kommunhusets park. 

6. Räddningsväg Krägga, gång och cykelväg vid banvallen 

Belysning på gamla banvallen enligt medborgarforslag från 2010. 

7;Järnvägsparken 

Renovering av jämvägsparken. 

8. Cykelparkering vid stationen 

Fler cykelparkeringar anläggs vid stationen. 

9. Vibyspåret utegym 

Anläggning av ett utegym och renovering av delar av Vibyspåret. 

10. Sandhopp Skokloster 

Iordningställa ett sandhopp i Skokloster under förutsättning att avtal med samfälligheten 
tillåter detta. 

11. Hälsans stig 

Iordningställa och skylta för Hälsans stig. 
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12. Elijusspår Siwkloster 

Utredning och forprojektering av ett el!jusspår i Slwkloster. 

13. Skatepark Skokloster 

Utredning och förprojektering av en skatepark i Skokloster. 

14. Junibacken forskola 

Nybyggnad av förskola efter brand. Den nya forskolan kommer imymma totalt 8 
avdelningar. Färdigställs i december 2014. 

15. Verksamhetsanpassning Läraskolan 

Ombyggnad av verksamheten på Mansängen för att anpassa lokalen till skola. 

16. Brand och inbrottslarm 

Komplettera och förbättra brandlarm på Vibyskolan och Västerängssko lan. 

17. Västerängsskolan 

Omläggning av tak på Västerängsskolan samt åtgärder för en bättre inomhusmiljö. 
Projektet irn1efattar även en verksamhetsanpassning för skolan. 

18. Arbetsmiljö fOrskolor 

Miljö- och energiåtgärder för en bättre arbetsmiljö på Am1ehills förskola. 

19. Verksamhetsanpassning äldrecenter ombyggnad Mansängen 

Ombyggnad för äldrecenter på Mansängen, socialnämndens verksan1het. 

20. Simhall renovering 

Renovering av allmärn1a ytor, omklädning samt duschar. Återställa fastigheten efter 
många års takläckage. 

21. Fullmäktigesalar kommunhuset 

Tillgänglighetsanpassning av dörrpartier med automatisk dörröppnare mellan 
vinterträdgården och fullmäktigesalarna i kommunhuset 

22. Kvarnkojan 

Renovering av Kvarnkoj an på Granåsen. Inför renoveringen görs en utredning av behov 
och,prioritering av åtgärder. 

Mer detaljerad information finns att läsa i beslutet från kommw1fullmäktige, 2013-09-
23, § 68, beslut om investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och 
budgetstyrprinciper. 
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen oeh 
avloppsvattemeningen i k01mmmen. För att förse invånama med vatten och rena deras 
avloppsvatten har V A-avdelningen två kommunala vattenverk och två kommunala 
avloppsreningsverk. Utöver det finns en högreservoar, ett flertal pumpstationer samt 
vatten-, spill-, och dagvattennät 

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

2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

2.1 Sammanfattning 

VA-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste åren och ytterligare 
investeringsprojekt kommer att bli aktuella för att uppfylla lagkrav, upprätthålla god 
standard på ledningsnätet samt för att öka säkerheten och dricksvattenproduktionen. 
Eftersom bara ett fåtal fastigheter beräknas anslutas de närmaste åren, ska största delen 
av de planerade investeringarna finansieras via brukningsavgiftema. VA-taxan har 
justerats årligen de senaste fem åren för att få en ekonomi i balans år 2014. 

3 Volymer och nyckeltal 

3.1 Va-avdelningen 

Producerad mängd dricksvatten, 1 689 1 633 1 715 1 705 1 700 
m3/år 156 463 660 000 000 

Renad mängd avloppsvatten, 2 303 2 336 2 271 2 500 2 350 
m3/år 564 901 460 000 000 

Antal abonnenter, st 5 591 5 760 5 888 5 950 5 875 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler 
invånare. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

1 707 
000 

2 500 
000 

6 000 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler invånare. 

Antal abonnenter, st 

Fler lägenheter, villor och verksamheter byggs vilket göra att antal abonnenter ökar. 
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4 Drifts- och investeringsredovisning 

4.1 Driftsredovisning 

Vatten och avlopp gem 9945 13 343 13 217 14 316 -1 099 

Vattenverk drift -2 691 -3 096 -3 096 -3 090 -6 

Pumpstationer drift -1 720 -1 448 -1 440 -1 440 o 
Ledningsnät drift -3 387 -2 905 -2 906 -2 894 -12 

Reningsverk -4 556 -5 894 -5 275 -6 542 1 267 2 

Dagvatten o o -500 -350 -150 3 

Summa -2 409 o o o o 

Kommentarer driftsredovisning 

l. Vatten och avlopp gem 

V A-avdelningen höjer taxan och därför ökar intäkterna. Taxan höjs på grund av ökade 
kapitaltjänstkostnader VA-avdelningen har. Kapitaltjänstkostnaderna beror på 
omfattande investeringar de senaste åren. 

2. Reningsverk drifi 

Kostnaden för slamhanteringen har ökat markant på grund av att det är svårt att hitta en 
mottagningsanläggning för orötat slam. 

3. Dagvatten 

Budgeten för dagvatten har omfördelats för att kostnaderna för slamhanteringen har 
ökat. 

4.2 Investeringsredovisning 

övergran, Tallbacka, Kivinge 1 540 -100 o o 
Larm o -1 028 -100 -100 o 
Inventarier, data- VA-avd -100 -200 -200 o 
Processförbättring W -1 000 o o o 
Kapacitetsökn Bålsta W -6 346 o o -250 

Processförbättring RV -1 723 o o o 
Omläggning ledningar -4 566 -5 000 -5 000 -7 000 

PLC Byte, Bålsta ARV -1 487 o o o 
Personaldel Bålsta ARV -4 497 -4 530 -3 500 o 
Nytt tak, Bålsta RV -800 o o o 
Exploatering tätort -465 o o o 
Exploatering Viby äng -100 o o o 
Upprustning pumpstation -517 -120 -250 o 
Kväverening, Bålsta RV -62 971 -41 500 -26 500 o 
Tankstationer o o o -1 000 
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-

Bräddningsanordning Skokloster vattenverk o o o -200 
(W) 

;---------
Brunnstätning o o o -500 

- ----
Flytt av ventilation Bålsta vattenverk (VV) o o o -200 
----·-

Handkörning Bålsta VV o o o -300 
c---· 

Renvattenpumpar Bålsta W o o o -300 
-- ------ -

Ekilla pumpstation o o o -500 

Farmartankar & kemikalletankar o o o -200 

Asfaltering Skokloster VV o o o -70 

Brutet vatten på pumpstationer o o o -500 

Summa -84 060 -51 550 -35 550 -11 020 

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Kapacitetsökning Bålsta vattenverk (VV) 

Producerad mängd dricksvatten ökar och nya områden tillkommer vilket gör att 
kapaciteten på vattenproduktionen måste öka. 

2. Omläggning ledningar 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

För att följa kommunens tillstånd och för att bibehålla god status på ledningsnätet läggs 
ledningar om enligt avdelningens omläggningsplan. 

3. Tankstationer 

F ör att minimera sabotage och skadegörelse på dricksvattennätet kommer avdelningen 
att tillhandahålla vatten vid särskilda tankstationer på 4-5 platser i kommunen. 

4. Bräddningsanordning Siwkloster VV 

För att minimera risken för otjänligt dricksvatten på grund av bräddning ska en 
bräddningsanordning anordnas vid Skokloster vattenverk. 

5. Brunnstätning 

För att följa kommunens tillstånd och för att minimera inläckage tillledningsnätet ska 
inventering av brunnar ske. De brunnar som är otäta ska tätas. 

6. Flytt av ventilation Bålsta VV 

För att förbättra arbetsmiljön och säkra dricksvattenkvaliteten ska ventilationen på 
Bålsta vattenverk förbättras och flyttas. 

7. Handkörning Bålsta VV 

För att säkra dricksvattenleveransen vid ett eventuellt strömavbrott ska vattenverket i 
Bålsta byggas om för att möjliggöra handköming. 

8. Renvattenpumpar Bålsta VV 

För att säkra dricksvattenleveransen behövs utbyte till effektivare renvatten pumpar. 

9. Ekilla pumpstation 

Pumpstationen i Ekilla behöver moderniseras för att uppfylla arbetsmiljö- och 
miljökrav, 

10. Farmartanl,ar & kemikalietankar 
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För att minimera läckage och spill samt underlätta vid reservdrift kommer tankar att 
köpas in. 

11. Asfaltering Skokloster VV 

För att få en bättre drift och skötsel utvändigt kommer hela ytan utanför vattenverket att 
asfalteras. 

12. Brutet vatten på pumpstationer 

För att få en bättre arbetsmiljö samt minimera risken för att bakterier tar sig in i 
dricksvattennätet kommer alla pumpstationer att få brutet vatten. 
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar avf~llshantering i Håho. Genom 
att ständigt arbeta med omvärlds bevakning, 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 
i1mefattas. 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 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

2.1 Sammanfattning 

Håbo kommun strävar efter att följa de nationella miljömålen, återvinna mer och 
hantera avfall på ett miljövänligare sätt. Avfallsavdelningen har därför påbörjat 
matavfallsinsamling. Avdelningen arbetar ständigt med att förhindra att avfall skapas, 
återanvändning, återvi1ming av material och återvinning av energi. Kommande år 
kommer Å VC Västerskog att ses över för att byggas ut och öka möjligheterna för 
avfallsminimering och återanvändning. Avfallstaxan ses över årligen för att upprätthålla 
en ekonomi i balans. 

3 Volymer och nyckeltal 

3.1 Avfallsavdelningen 

Hushållsavfall, ton/år 4 515 4 288 4 511 4600 4 800 4800 

Antal besök vid 66 041 76 422 77 849 84 000 79 000 88 000 
återvinningscentralen, st 

Antal ton avfall på 4 690 5 350 5626 5 500 5 200 5 500 
återvinningscentralen, ton/år 

Hushållsavfall, kg/invånare 230 219 228 235 240 235 

Grovavfall, kg/invånare 239 321 286 265 260 265 

Andel kunder som är anslutna till e- 16 22 20 21 21 21 
faktura (%) procent 
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Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall förväntas vara densamma som föregående år. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besök samt mängden avfall på återvinningscentralen ökar stadigt. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 

I takt med att insamling av matavfall införs blir fler och fler medvetna om sortering av 
förpackningar och övrigt avfall. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Kommunen får fler invånare men mängden hushållsavfall förväntas inte öka, då fler 
sorterar sitt avfall på återvinningsstationer och återvinningscentralen. 

Grovavfall, kg/invånare 

Mängden grovavfall förväntas öka då fler blir medvetna om sopsortering i samband 
med att vi inför matavfallsinsamling. 

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

Andel kunder anslutna till e-faktura förväntas inte öka. 

4 Drifts- och investeringsredovisning 

4.1 Driftsredovisning 

Avfallshantering -587 1 333 3 367 

Kundtjäns VA/avfall 145 27 -60 

Ave Västerskog o -3 360 -3 307 

Summa -442 -2 000 o 

Kommentarer driftsredovisning 

l. A vialishantering 

3 707 -340 

o -60 

-3 707 400 

o o 

Ökad budget på grund av ökade overheadkostnader och ökade insamlingskostnader. 

2. Å VC Västerskog 

1 

2 

Då Å Ve Västerskog startades upp 2012 låg delar av budgeten under Avfallshantering. 
Budgeten har nu lagts över på Å ve Västerskog så att budgeten ligger rätt. 

4.2 Investeringsredovisning 

Körplåtar AVe o o o -250 

Ombyggnad ny Ave o o o -500 2 

Summa o o o -750 
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Kommentarer investeringsredovisning 

l. Körplåtar Å Ve 

För att få en bättre arbetsmiljö för personal och chaufförer samt minska risken för höga 
ljud kommer nya körplåtar till containrarna att införskaffas. 

2. Ombyggnad ny Å Ve 

Antalet besökare till Å VC Västerskog ökar varje år, samtidigt ökar också kraven på 
insamling av avfall i fler fraktioner och att arbeta mer med avfallsminimering där bland 
annat bytesboden ingår. En förstudie och förprojektering kommer att genomföras under 
2014. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 97 MTN 2012/36 

Uppföljning av yttrande över granskning av kommunens 
underhållsplanering, revidering av beslut MTN § 62/2013 

Sammanfattning 
PWC har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljning 
av en tidigare granskning från 2007 avseende underhållsplanering och utfört 
underhåll av fastigheter och gator i Håbo kommun. Revisorerna har sänt 
rapporten till både kommunstyrelsen och till miljö- och tekniknämnden för 
synpunkter. 

Med anledning av revisionsrapporten beslutade kommunstyrelsen 
2012-05-21 § 90 att uppdra till miljö- och teknikförvaltningen att redovisa 
en uppföljning av yttrandet med avseende på genomförandet av olika 
åtgärder. Detta gjordes i beslut MTN § 62, 2013-06-17. Ytterligare 
information om ärendet har tillkommit, därför bör ärendet kompletteras i ett 
reviderat beslut. 

Fastighetsavdelningen 
Inom fastighetsavdelningen har redovisningen lagts om för att få en bättre 
kontroll och uppföljning i ekonomin. För underhåll görs nu uppföljning på 
planerat underhåll och avhjälpande underhåll. Målsättningen är att minska 
det avhjälpande till fördel för det planerade underhållet. F ör att kunna 
minska det avhjälpande underhållet följs det upp på flera olika sätt. 
Uppföljning görs genom olika nyckeltal dels på totalt avhjälpande underhåll 
per objekt men även på aktiviteter för skadegörelse, klotter, storkök, fukt
och vattenskador. 

Underhållsplan finns för de närmaste åren och används för att planera och 
följa upp åtgärder i byggnaderna. Planen är dock inte heltäckande då den 
inte täcker in det totala behovet av underhåll. F ör att kunna arbeta mer 
långsiktigt med det planerade underhållet har ett system införskaffats. Till 
systemet behöver uppgifter läggas till om byggnaderna och en omfattande 
inventering behöver genomföras. På grund av resursbrist har endast en del 
av fastigheterna inventerats och lagts in i systemet. Tidplanen för 
fårdigställande har skjutits fram men arbete pågår och kan förhoppningsvis 
redovisas under 2014. 

På sikt är det önskvärt att utreda finansieringen av underhållet om det ska 
ligga i drift- eller investeringsbudget Komponentavskrivning är ett sätt att 
för att få en mer rättvisande redovisning av kostnad för underhåll. Men det 
krävs avsevärt mer administration och en förhållandevis stor omställning i 
kommunens redovisning. Diskussioner har förts i frågan och beaktas i 
utvecklingen inom ekonomiavdelningen. · 

Forts .... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 97 MTN 2012/36 

Forts ... 

Fastighetsavdelningen har i driftbudgeten under 2012 använt 6,3 mkr till 
planerat underhåll, vilket motsvarar 58 kronor per kvadratmeter. De större 
åtgärderna var: 

renovering av tak och ventilation till köket på Rungårdens förskola 

åtgärder för ventilation på Mansängens förskola 

fasadrenovering på Annehills förskola 

utbyte av uttjänta oljepannor till förrnån för bergvärme på 
Junibackens och skogsbrynets forskolor 

Inom investeringsbudgeten har åtgärder för 18,1 mkr under 2012 använts till 
planerat underhåll. De investeringsprojekt som använts för underhåll av 
byggnader är följande. 

Lundby ridanläggning har underhåll av byggnaderna genomförts 
utifrån verksamhetens behov och prioriteringar (1,3 mkr). Bland 
annat har tak och fasad renoverats på en byggnad. 

Färdigställande av renovering på Futurumskolan (14,9 mkr). 
Renoveringen syftade till att komma till rätta med inläckage och 
problem med inomhusmilj ön. De huvudsakliga problemen var golv, 
syllar i yttervägg och fuktskador efter takläckage. I projektet ingick 
även åtgärder för att minska energiförbrukningen, som 
tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, byte av radiatorer och 
stammar. 

Takåtgärder på kommunens skolbyggnader, Futurum och 
Västerängen (1,9 mkr). 

Gatuavdelningen 
Planerat beläggningsunderhåll har under 2012 redovisats genom kontering 
på aktivitet. Gatuavdelningen har därigenom haft god kontroll på 
uppföljning av ekonomin och hur mycket som utförts beträffande planerat 
beläggningsunderhålL Beläggningsunderhåll redovisas även som volymtal i 
verksamhetssystemet Stratsys i samband med varje månadsuppföljning. 

Gatuavdelningen utförde under 2012 beläggningsarbeten på Centrnmleden, 
Skörbyleden, Bergsleden, Kraftleden, Kalmarleden, slottsskogsleden och 
Stockholmsvägen. Kostnaden för åtgärderna uppgick till4,6 mkr. 

Forts ... 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 97 MTN 2012/36 

Forts ... 

Gatuavdelningen genomförde 2009 en underhållsutredning får kommunens 
vägnät som visar uriderhålls behovet på kommunens vägar och gång- och 
cykelvägar. Utredningen tillsammans med aktuella besiktningar i fålt ligger 
till grund för en årlig underhållspi an. A v delningen har även köpt in ett 
planeringssystem för gatuunderhåll (Tekis gata). Driftsältandet har 
föresenats dels för att det saknas personella resurser i form av tid och dels 
får att det uppstod problem med att databasversion och applikationsversion 
inte var på samma nivå. Under 2013 har införande av data påböljats och det 
kommer att fortgå i den takt avdelningen har resurser för. 

Ä ven för beläggningsunderhållet kan det vara intressant att utreda om 
finansieringen ska ligga i drift- eller investeringsbudgeL För närvarande 
påverkas underhållsplaneringen i stor utsträckning av kostnaderna för 
vinterväghållning en. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-08-21 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-06-17, § 62 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-31 
Kommunstyrelsens protokoll2012-05-21 § 90 
MIN§ 27, yttrande miljö- och teknikförvaltningen, 2012-03-12 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att upphäva beslut, MIN § 62, 
daterat 2013-06-17. 

2. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens redovisning av 
utförda åtgärder för 2012 års underhåll. 

3. Miljö- och tekniknämnden överlänmar redovisningen till 
kommunstyrelsen. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsavdelningen 
Gatuavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 98 MTN 2013/76 

Utökning av hyresavtal - Landstingshuset 

Sammanfattning 
Håbo kommun har under de senaste åren haft en förhållandevis kraftig 
tillväxt. Detta medför att även personalstyrkan har behövt förstärkas med 
fler anställda, vilket i sin tur medför behov av fler arbetsplatser. I 
kommunhuset används idag samtliga kontorsrum maximalt. Många 
nyrekryteringar är på gång varför fler rum/arbetsplatser behövs. För att 
möjliggöra detta har två alternativ undersökts. Alternativ l avser en 
utökning av de ytor kommunen hyr av landstinget i vårdcentralshuset. 
Alternativ 2 avser en successiv förtätning av arbetsplatser i kommunhuset 
genom ombyggnad till kontorslandskap. 

Alternativ 1 
För att komma till rätta med behovet av fler arbetsplatser finns nu möjlighet 
för kommunen att hyra in en extern lokal för kontor. Kommunen har ffitt 
erbjudande om att hyra kontorslokaler av landstinget. Lokalerna är belägna 
på våning 2 i vårdcentralen och rymmer upp till 20 arbetsplatser, 
personalrum, reception, arkiv och mötesrum på en yta av cirka 653 kvm. 
Diskussioner har förts internt. Bedömningen är att hela våningsplan 2 i 
vårdcentralshuset väl skulle passa kommunens utökade behov. Genom 
denna lokalisering frigörs ett flertal rum i kommunhuset vilket då 
underlättar för en optimerat lokalutnyttjande. Med tanke på de 
nyrekryteringar som är på gång möjliggör denna lösning att snabbt ha 
kontorsrum! arbetsplatser till ny personal. 

Idag hyrs redan cirka 475 kvm på våning 2 (hyra 714 tkr) och detta förslag 
medför att hela våning 2 hyrs av Håbo konnnun -total yta l 129 kvm. Fram 
till 2014-03-31 hyrs resterande lokaler på våning 2 av annan hyresgäst. 
Kommunen har dock möjlighet att skriva ett hyreskontrakt för perioden 
2014-02-01-2022-03-31, men får i så fall överta samma hyresnivå som 
nuvarande hyresgäst har under perioden 2014-02-01-2014-03-31, vilket 
ger en extra kostnad på cirka 170 tkr för dessa tre månader. Den årliga 
bashyran uppgår till l 742 tkr för hela våning 2. 

I tabellen framgår hyreskostnaden för de första åren. Då index tillkommer 
från och med år 2 har hyran bedömts öka med 2%. För att anpassa lokalerna 
efter våra behov har en ombyggnadskostnad bedömts på cirka 730 tkr. 
Kostnaden fördelas över hela hyresperioden, vilket ger en årlig kostnad på 
cirka 115 tkr, med en kalkylränta på 5,5%. De ombyggnader som är 
planerade är några mellanväggar, en dörröppning i korridor samt cirka 12 
reträttdörrar. Övriga kostnader som tillkommer årligen är för driften av 
lokalerna samt lokalvård. Dessa kostnader bedöms uppgå till cirka 130 
tkr/år + l 00 tkr/år. 
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Forts .... 

Utgående hyra, driftkostnader, lokalvård samt merkostnad på grund av 
ombyggnad ger en internhyra för år 2014 på cirka 2 l 00 tkr. Härtill kommer 
tillägget på 170 tkr för ett tillträde tilllokalerna redan den l februari 2014. 

Ar Hyra, tkr Hyrestillägg, Extra, pga tidigt SUMMA, tkr 
t kr tillträde, tkr 

2014 l 742 115 170 2 027 

2015 l 777 115 - l 892 

2016 osv osv - osv 

Tillkommande T kr 
årliga kostnader 
Drift 130, år 2014 

·-·· :-
Lokalvård 100, år 2014 

Total kostnad år 2014 

Hyra+ Tillägg pga tidigt Drift, tkr Lokalvård, SUMMA 
hyrestillägg, tillträde, tkr tkr t kr 
t kr 

l 857 170 130 100 2 257 

För att kunna använda lokalerna krävs möbler och dessa bedöms kosta cirka 
550 tkr. I detta har det kalkylerats med ett höj- och sänkbart rakt skrivbord, 
en arbetsstol, en besöksstol och två bokhyllor per person samt möbler för 
sammanträdesrum. Dessutom tillkommer en kostnad på cirka 30 tkr 
avseende accesspunkter för trådlöst nätverk. 

Alternativ 2 
Ombyggnad av en "flygel" på en våning i kommunhuset från cellkontor till 
kontorslandskap. Kostnaden för denna ombyggnad är uppskattad till cirka 3 
mkr exklusive moms och ventilationsombyggnad. Dem1a lösning medför 
stora problem under själva ombyggnaden eftersom den personal som 
påverkas av ombyggnationen skulle behöva placeras i inhyrda paviljonger, 
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Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 98 MTN 2013/76 

vilket i sin tur kräver kostnad for etablering, flytt och säkerhet. Med 
anledning av detta förordas inte de1ma lösning och någon fortsatt utredning 
har därmed inte gjorts. 

Förslag 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar enligt alternativ l eftersom det 
medfor en bättre arbetsmiljö för flertalet medarbetare och att nya 
medarbetare kan beredas plats i kommunhuset Flertalet förvaltningar kan 
hållas ihop rent fysiskt vilket underlättar det dagliga arbetet. Det ger också 
möjlighet att optimera placering av förvaltningarnas arbetsplatser i 
kommunhuset utifrån kommande organisationsforändring när ytor frigörs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-17 

- Ritning över foreslagna lokaler, våning 2, landstingshuset 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att foreslå kommunstyrelsen att 
orofordela l ,55 mkr for utökade lokalkostnader för år 2014. I kostnaden 
ingår hyra, hyrestillägg, extra hyra, drift och lokalvård. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige 
beslutar om nya investeringsmedel for möbler och accesspunkter till 
landstingshuset, våning 2 om totalt 580 tkr. 

3. Miljö- och tekniknämnden delegerar till ordförande att skriva på 
hyresavtalet med landstinget enligt ovan under forutsättning att 
erforderliga beslut tas i kommunstyrelsen gällande utökade 
lokalkostnader. 

4. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 99 MTN 2013/78 

Upphandling -Tjänster inom fastighetsförvaltning 

Sammanfattning 
Flertalet befintliga avtal gällande entreprenadtjänster upphör 2013-12-31. 
Utifrån det och utifrån en inventering av behovet av avtal förbereds nu nya 
upphandlingar. 

Det är tre olika områden som behöver handlas upp är entreprenadtjänster, 
konsulttjänster samt service och reparation. Ramavtal för 
entreprenadtjänster är klara för annonsering i vecka 45. Övriga 
avtalsområden kommer att genomfåras snarast därefter. Samtliga avtal är 
planerade att gälla i två år med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. 

Ramavtal för entreprenadtjänster 
Måleri 
Bygg 
Golv 
Glas 
Ventilation 
Plåt 
Akustik 

Ramavtal för konsulttjänster 
Projektledare l besiktningsman bygg 
Arkitekt bygg 
Konstruktör bygg 

Ramavtal för service och reparation 
Kylanläggning 
Brandmaterial 
Gymnastikutrustning 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2013-10-28 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner upphandlingar enligt ovan och 
delegerar till ordförande att ta beslut om: 
- godkännande av förfrågningsunderlag 
- tilldelningsbeslut 
- tecknande av avtal med valda leverantörer 

2. Paragrafenjusteras omedelbart. 

EXPEDIERAD' SIGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 99 

Beslutsexpediering · 
Fastighetsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

MTN 2013/78 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2638 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordforande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

KL 15.00-16.45, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Nordberg (MP), ordforande 
Karl-Axel Boström (M), vice ordforande, ej § 95 
Christer Liden (M) ersätter Karl-Axel Boström (M) § 95 
Lars-Göran Bromander (S) 
Berith Skiöld (FP) ersätter Sören Eriksson (C) 
Helene Cranser (S) ersätter Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Peter Björkman (BÅP) ej § 91 
Kjell Granander (BÅP) ersätter Peter Björkman (BÅP) § 91 

Solweig Lundkvist (S) 

Anders Almroth, forvaltningschef 
Marie Lindeberg, ekonom 
Anna Darpe, V A/ Avfallschef 
Klas Klasson, byggchef 
Ulla Lindroth-Andersson, gatuchef 
Linda Sjöborg, fastighetschef 
Yvonne Dalberg Borgström, lokalvårdschef 
Marika Hansson, V A-ingenjör 
Annetre Eliasson, teknisk handläggare 
Camilla Grandin, kostchef 
Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Karl Axel Boström (M) ej § 95 och Sven Rosendahl endast § 95 

2013-11-04 

§§ 88,90-96 och JOO- 101 

lit~;;~ ....... 71!2 ...... . 
Susanne Nyströg 

' 
-·········· 

Christian Nordberg (MP) 

7Jdb 
~~cLt_z_ .... 

Karl-Axel Boström (M), ej § 95 Sven Rosendahl (KO) § 95 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2013-ll-04 

2013-ll-07 

Håbo kommun 

Datum för 
anslags nedtagande 2013-ll-29 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknamnden 

Innehållsförteckning 

§ 88 Redovisning av delegeringsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

§ 89 Budget och mål2014, plan 2015-2016, omedelbar justering 

§ 90 Samverkansavtal inom ramen för Geodatasamverkan 

§ 91 VA-verksamhetsområde Enbacksvägen 

§ 92 Uppdrag- utreda möjligheten att införa alternativ vegetarisk rätt för grundskolan 

§ 93 Uppdrag- pilotprojekt med odlingslott i samband med skolförvaltningen 

§ 94 Bostadsanpassningsbidrag-ärende nr 2013/065 (BAB för windows) 

§ 95 Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i Kräggaområdet 

§ 96 Medborgarförslag om anläggande av en skatepark/all-aktivitetsplan i Skokloster- återre
miss 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

§ 100 

§ 101 

JUSTERARE 

Uppföljning av yttrande över granskning av kommunens underhållsplanering, omedelbar 
justering 

Utökning av hyresavtal, Landstingshuset, omedelbar justering 

Upphandling, tjänster inom fastighetsförvaltning, omedelbar justering 

Uppdragslista 

Information från förvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 88 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2012/122 

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

Bostadsanpassningsbidrag, 2013-09-06 - 2013-10-16 
Beviljade 19 st 
Avslag l st 

Gata 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 5 st 

Hyreskontrakt 
Fastighetsavdelningen l st 

Ordförandebeslut 
Avtal om fjärrvärmeleverans l st 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-08 
Delegationsförteckning, bostadsanpassning 
Sammanställning av delegeringsbeslut, 2013-10-17 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 4 november 2013. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 90 MTN 2013/75 

Samverkansavtal inom ramen för Geodatasamverkan 

Sammanfattning 
År 2007 antogs så kallad INSPIRE-direktiv av Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd. INSPIRE står får Infrastructure for Spatial 
Inf01mation in Europe och har som mål att samtliga medlemsländer bygger 
infrastruktur för tillhandahållande av spatial- geografisk information i 
samband med framförallt miljöövervakning. I det avseende har Sverige gått 
flera steg framåt och byggt upp infrastruktur får tillhandahållande av så gott 
som all geografisk information som produceras i Sverige. Istället för att 
teckna avtal med enskilda leverantörer av geografisk information, tecknar 
man bara ett avtal och genom det avtalet får man tillgång till data från 
samtliga leverantörer som är med i Geodatasamverkan. 

Håbo kommun är en expansiv kommun och efterfrågan av geografisk 
information i samband med samhällsplaneringen är stor. 
Kommunfullmäktige har gjort en ekonomisk satsning under 2014 bland 
annat för att möjliggöra för kommunen ta del av informationen inom ramen 
för Geodatasamverkan och därigenom få tillgång till stora mängder av data 
från 16 största leverantörer av geografisk information. I det nya avtalet ingår 
merparten av de befintliga avtal som Håbo kommun tecknade med bland 
annat Lantmäteriverket. 

Avtalet gäller från den l januari 2014 och löper tillsvidare med rätt att säga 
upp avtal om man så önskar. Den nya avtalsfonnen ger kommunen rätt att 
dela geografisk information mellan gram1kommuner inom ramen för 
gemensamma projekt eller andra projekt på regionalnivå om samtliga 
aktörer ingår samverkansavtaL Datat kommer att finnas tillgänglig för hela 
den kommunala organisationen och kommunen har rätt att använda data 
även i egna rapporter, presentera på Internet med mer. 

Med detta avtal säkerställer Håbo kommun långsiktig försörjning av 
geografisk infom1ation. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2013-09-13 
- Ansökan om att bli part i geodatasamverkan- kommun 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att delegera till ordförande att skriva 
på ansökan om att bli part i Geodatasamverkan och samverkansavtalet 
för Geodatasamverkan. 

Beslutsexpediering 
Administrativa avdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 91 MTN 2013/70 

VA-verksamhetsområde Enbacksvägen 

Sammanfattning 
Sex fastigheter på Enbacksvägen i Krägga, i anslutning till det befintliga 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp, har byggts ut med 
vatten och avloppsledningar av en privat fastighetsägare. Då fastigheterna 
ligger i direkt anslutning till kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp har anslutning gjorts mot det kommunala V A-nätet. Ledningarna är 
provtryckta, filmade och besiktigade och klara för övertagande av V A
huvudmannen. Sintbesiktning skedde under september 2013. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän V A -anläggning om fastigheten 
finns inom V A-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägare skall 
även betala avgifter för en allmän V A-anläggning om fastigheten finns inom 
V A-anläggningens verksamhetsmmåde. 

Enligt samma lag skall kommunens verksamhetsområde vara fastställt till 
sina gränser. Förslag på utökat verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten för fastigheter på Enbacksvägen i Krägga har tagits fram. 

I enlighet med nonnalt förfarande skall beslut om V A-verksamhetsområde 
tas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-03 

- Kartunderlag 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
anta utökat V A-verksamhetsområde för fastigheter på Enbacksvägen i 
Krägga, enligt kartunderlag. 

Peter Björkman (BÅP) meddelar jäv och deltar ej i beslutet. Kjell Granander 
(BÅP) ersätter honom. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSSESTYRKNING Nr 2013.2630 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE· 

MTN § 92 MTN 2013/24 

Uppdrag -utreda möjligheten att införa alternativ vegetarisk rätt 
för grundskolan, konsekvensanalys 

Sammanfattning 
Den 17 juni 2013 beslutade miljö- och tekniknämnden att uppdra till 
förvaltningen att åtelTappertera uppdrag 31, utreda möjligheten att införa 
alternativ vegetarisk rätt för grundskolan, till nämnden med 
konsekvensbeskrivning. 

I Livsmedelsverkets råd "Bra mat i skolan" rekommenderas det att flera 
alternativa rätter serveras varje dag för att locka fler elever till skolmatsalen 
samt att bidra till att fler äter av den serverade maten. 

Enligt en undersökning från 2011 av det rikstäckande verktyget 
"SkolmatSverige" erbjuder 46 % av de deltagande grundskolorna två rätter 
eller fler. 14 % av skolorna erbjuder en vegetarisk rätt till alla elever. 

Förvaltningen ställer sig positiva till att ge skolbarnen möjligheten att få en 
alternativ vegetarisk rätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-0 l 

- Miljö- och tekniknämndens beslut § 66, 2013-06-17 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden heslutar att uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten att införa alternativ vegetarisk rätt för grundskolan. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 93 MTN 2013155 

Uppdrag -pilotprojekt med odlingslott i samarbete med 
skolförvaltningen, konsekvensanalys 

Sammanfattning 
2013-03-18, § 33 beslutade miljö- och tekniknämnden att uppdra till 
förvaltningen att återrapportera uppdrag nummer 30, kostavdelningen 
inleder pilotprojekt med odlingslott i samarbete med skolförvaltningen, till 
nämnden, med konsekvensbeskrivning. 

Det ingår inte i förvaltningens uppdrag att odla grönsaker och sköta 
odlingslotter. Förvaltningen föreslår därför att uppdraget avslutas. 

Förvaltningen ser däremot positivt på att laga de grödor som odlas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-01 

- Miljö- och tekniknämndens beslut§ 33,2013-03-18 

Beslut 

l. Miljö- och teknikniimnden beslutar att ärendet avslutas. 

Beslutsexpediering 
Kostavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 94 MTN 2013/25 

Bostadsanpassningsbidrag-ärende nr 2013/065 (BAB för 
windows) 

Sammanfattning 
Enligt antagen delegationsordning för miljö- och tekniknämnden har 
handläggare för bostadsanpassning rätt att bevilja eller avslå bidrag för 
bostadsanpassningar upp till tre basbelopp. Över det beloppet beslutar 
miljö- och tekniknämnden om beviljande eller avslag. 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från sökande. 
Sökande är en kvinna i 60-årsåldern som bor med sin sambo i ett småhus i 
fyra halvplan. På entreplan finns kök, vardagsmm och toalett med dusch, en 
halv trappa upp finns sovmm med badrum och tvättmaskin, en halv trappa 
ned finns gillesstuga och fönåd samt ytterligare en halv trappa ned finns 
hobbyrum och tvättstuga med tvättmaskin och torkskåp. Till entnSn finns en 
trappa med ledstång på en sida och tre trappsteg med olika steghöjd som är 
för höga för sökande. 

Sökande har problem med smärta och stelhet i båda knäleder på grund av 
artros samt är överviktig. Inom- och utomhus går hon antingen med 
kryckkäppar eller rullator. Hon har svårt att gå i trappor eftersom hon bara 
kan böja ett ben och får ta tag i båda ledstängerna inomhus och ta ett 
trappsteg i taget. Det orsakar stor smärta och uttrötthet. Utomhus finns bara 
en ledstång i entretrappan så hon är rädd att ramla, särskilt på vintern då det 
blir halt. 

Ansökan avser en stoltrapphiss i trappan till samtliga fyra plan, avgift för 
anmälan till byggavdelningen, ombyggnation av trappstegen till 
entretrappan med ett till trappsteg och lägre steghöjd samt stabila ledstänger 
på vänster sida nerifi·ån sett och i mitten av trappan, till en sammanlagd 
kostnad om max 230 000 kr. Kostnaden för stoltrapphissen är mer än 
dubbelt så hög än en standard stoltrapphiss, eftersom det laävs en speciell 
hiss på grund av sökandes övervikt och trappans utformning. 

Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för åtgärder 
för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den 
bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är 
nödvändiga för att bostaden ska var ändamålsenlig som bostad för den 
funktionshindrade. 

Kommunen har att pröva dels om åtgärderna utifrån gällande bestämmelser 
kan stödjas med bidrag, dels intygets styrka. Intyget ska således styrka 
nödvändigheten av åtgärden. 

Forts .... 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 94 MTN 2013/25 

Forts ... 

Förvaltningen föreslår att ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas 
när det gäller stoltrapphiss i trappan till samtliga fyra halvplan, avgift för 
anmälan till byggavdelningen, ombyggnation av trappstegen till 
entJ·etrappan med ett till trappsteg och lägre steghöjd samt stabila ledstänger 
på vänster sida nerifrån sett och i mitten av trappan, till en sammanlagd 
kostnad om max 230 000 kr. Förvaltningen anser att inskickade intyg till 
kommunen styrker nödvändigheten av dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-21 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag 
för åtgärder till en sammanlagd kostnad om max 230 000 kr inklusive 
moms, enligt ovanstående redovisning. 

2. Miljö- och tekniknämnden delegerar till förvaltningschefen att skriva på 
bostadsanpassnings beslutet. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 95 MTN 2013/47 

Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i Kräggaområdet 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en lekplats i 
Kräggaområdet. F örslagsställaren påpekar att Krägga genomgår en 
förändring mot allt fler fastboende och att detta också innebär att det blir fler 
och fler barnfamiljer i området. En lekplats skulle utgöra en naturlig 
mötesplats för alla i området. 

Som lämplig plats föreslår förslagsställaren markområdet intill 
Kräggabadet. Den föreslagna marken ägs av Krägga tomtägarforening. 

Kommunen har inte ansvaret för att finansiera lekplatser på annans mark 
och därfor föreslås medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-09-09 
Beslut från kommunfullmäktige 2013-06-20, § 40 
Medborgarförslag daterat 2013-06-1 O 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens svar på 
medborgarförslaget och överlämnar svaret till kommunfullmäktige. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget 

Karl-Axel Boström (M) meddelar jäv och deltar ej i beslutet. Christer Liden 
(M) ersätter honom. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 96 MTN 2013/41 

Medborgarförslag om anläggande av skatepark i Skokloster 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark i betong 
i Skokloster. De1ma skatepark skulle kunna bli en allaktivitetsplan för 
skateboard, BMX, kickbikes, inlines, MTB med mer. Den skulle medverka 
till att ge fler barn, ungdomar och vuxna möjlighet att utöva en aktiv 
fritidssysselsättning som främjar hälsan. 

Förvaltningen har fått l 00 tkr i investeringsmedel för år 2014 för att utreda 
och förprojektera en Skatepark i Skokloster. För att slutföra byggnationen 
kommer investeringsmedel krävas även för 2015. 

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Nytt förslag 
Lars-Göran Bromander menar att en ytterligare utredning bör göras för att 
se över möjligheten till anläggande av skatepark i Skokloster och föreslår 
därför återremiss. 

Beslutsgång 
Nämnden finner att det fim1s två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag om avslag 

Lars-Göran Bromanders förslag om återremiss för vidare utredning. 

En enig nämnd fiooer att Lars-Göran Bromanders förslag ska gälla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-14 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-07, § 72 
Medborgarförslag, daterat 2013-03-28 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden återremitterar ärendet till miljö- och 
teknikförvaltningen för vidare utredning. 

Beslutsexpedering 
Kommunstyrelsen 
Gatuavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 100 

Uppdragslista 

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 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-18 

- Uppdrags lista, daterad 2013-10-03 

Förslag till beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av uppdragslista, 
daterad 2013-11-04 

SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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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 
undersöka möjligheten att uppföra 
ett antal hundrastgärdar inom 
kommunen. 

KF Motion om upprättande av 
090504 

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

Utökning av befintliga 
101207 
§ 121 

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

MTN Gångväg på banvallen vid 
101207 
§ 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 gängväg och 
utryckningsväg. 

RAPPORT 1(7) 

Datum 
2013-10-03 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2408 

20 J 3 men ingen utökad 
driftbudget, driften 
heraknas kosta 45 000 
kr/är. 
Enligt beslut KF§ 60!2013 
uppdrar KF till m{(jöH och 
tekniknämnden att uppföra 
en hundrastgård. 

ULA 
en konsult alt anlitas för att 
ta fram en underhållsplan 
och en upprustningsplan. 

AD 
och utvecklings-
avdelningen 

ULA 

Räddningsvägen avvaktar 
Trafikverkets planering av 
trafikplats Krägga. 
Eventuell tillfallig !ösning 
med privat grusväg 



HÅBO 
KOMMUN 

Medborgarförslag om 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till ftirvaltningen alt 
utreda förutsättningarna för 
naturreservat eller andra 
skyddsformer för Lillsjön och 
Båtsback en. 

MTN 2010/111 
Ansökan om medlemskap i 

110406 
§ 42 

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

MTN 
Naturreservat Bålstaåsen 

110406 
§ 44 

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

MTN 2010/111 
Miljöstrategi (tidigare 

110406 
§ 45 

miljöplan/miljöpolicy) för 
Hå bo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Häbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att 
arbeta med miljöplan/program för 
Häbo kommun. 

RAPPORT 2(7) 

Datum 
2013-10-03 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.2408 

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

AA l. 

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

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

Planprogrammetföreslås t 
flyttas över till status 
"vilande 
detaljplaneprogram" vilket 
innebäratt 
planavdelningen infe 
kommer att arbeta med 
programmet just nu. 

AA 4. 
Förslag tillfokusområde n, 
mål, strategier och 
genomforande är 
framtagna. Revidering av 
uppdrag gjordes18mars 
2013. Avsfämning med 
kommunledningsgrupp 
september 2013 



HÅBO 
KOMMUN 

110406 
Handlingsplan 

§ 46 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att 

MTN 
110518 

utreda möjligheterna för Håbo 
kOJmnun att bli en fossilbränslefri 

§ 76 kommun till 2030. Uppdra till 
förvaltningen att tillsätta en 
arbetsgrupp för att ta fram en 
handlingsplan som redovisas 
under en hearing vid miljöveckan 
2012. 

MTN 2010/lll Ta fram förslag på en 
110406 

§ 49 
"vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har för avsikt att 
under våren 20 Il börja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

MTN 2010/111 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 för 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens fastigheter. 

MTN 2010/111 
110406 

Energieffektivisering i 

§51 
kommunens byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda vilka resurser som behövs 
för att nå målet om att bli en 
fossilbränslefri kommun. 

RAPPORT 3(7) 

Datum 
2013-10-03 

Vår beteckning 
MTN2012!120 nr 2013.2408 

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

8. 

Ansökanför 
vallenskyddsområde .fdr 
Bålsta ansöktes till 
länsstyrelsen år 2009. De 
har ännu inte handlagt vår 
ansökan p g a 
personalbrist på 
länsstyrelsen 

Arbetet med Skokloster 
vattenskyddsområde pågår 
fortfarande aktivt 

12. 

AA Den 13. 
cnergieffektiviserings-
strategin föresläs arbetas in 
i miljöstrategin 



HÅBO 
KOMMUN 

MTN 2010/111 
Undersöka möjligheterna att 

110406 
§52 

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

MTN 20ll/85 
Insamling matavfall för 

llll02 
§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 Håbo Marknads AB 
för att undersöka möjligheten att 
inrätta säkra ridvägar utanför 
tätbebyggt/detaljplanelagt 
område. 

MTN 2012/54 
Underlag till cykelplan 

111005 
§ 98 

(cykelpolicy/cykelstrategi) 
för Håbo kommun 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi för antagande i 
KS/KF. Detta för att öka 
cyklande! i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attraktiv utemiljö i Håbo och öka 
Håbo kommuns varumärke! l 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 
kommunen. 

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 !'fjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

RAPPORT 4(7) 

Datum 
2013-10-03 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2408 

AD Inget studiebesök enligt 14. 
överenskommelse med 
ordförande. 

Avvakta med 
biogasanlaggning i och 
med stora 
investeringskostnader i 
förhållande till mängd 
slam. 

MÅ Test med utsortering av 
matavfall för biogas-

19. 
produktion görs under 
våren 2013 

Infl:lrande under hösten 
2013 och våren 2014 

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

ULA MIN § 53/2012, uppdra 21. 
till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande 
karta för Håbo kommun., 
konsultkostnad ca 150 tkr, 
ej möjligt att utföra under 
2012 på grund av den 
ekonomiska situationen. 

ULA Planering påbörjad 22. 

Kostnad för stig ca 4 km 
berliknas till45 000 kr+ 
skyltar ca 5 000 kr/lan. 

Karta saknas, utredning 
om vilket koncept som ska 
användas ej klar 



MTN 
120827 

§9 

130617 
§ 65 

MTN 
130506 

§54 

090928 
§ 83 

KF 
100614 

§ 70 

HÅBO 
KOMMUN 

2012/84 

2013/39 

2010170 

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

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

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

Kommunal vatten- och 
avloppsvattenplan 
Uppdra till förvaltningen att i 
samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
H åbo Marknads A B ta fram en 
kommunal vatten- och 

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 
förlängningen av Asleden. 

RAPPORT 5(7) 

Datum 
2013-10-03 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.2408 

ordförande i Slottsskogcns 
samfällighet och ntlsta steg 
är att vi ska ha ett möte 
mellan honom och 
ilirsl agsställarna. 
Problemet år att hitta en 
lämplig placering. Inngen 
finansieringtOrprojektet i 
år (2012). 

Finns altemativ plats? 

ULA 
ungdomar har ingen anmält 

27. 
intresse, försök att få ihop 
en grupp via Facebook 
planeras. 

LS 

AD Frågan ar 
förvaltning/avdelning som 
har ansvar för att starta och 
driva på arbetet med 
planen 

medborgarförslaget. 

Uppdraget avslutat 

ULA 
genomförd. 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

111123 
satsa på ungdomen 
Få ungdomarna alt stanna i 
konununen. satsa på idrott, 
demokratidag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 
vmje fråga före det tas ett beslut. 

MTN 2008/ll3 
Uppföljning av plan för 

100928 valfrihet och konkurrens i 
§ 78 

samband med delårsbokslut 
år 2010 
Uppdra till forvallningen alt 
utreda vilket som är mest 
ekonomiskt lönsamt av att hyra in 
arbetskraft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen regi 

driften för oeh 
MTN 2/52 

Komplettera Kraftleden med 
120507 

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

MTN 2009/66 
Medborgarförslag om att 

090929 
§ 76 

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

MTN 2010/111 
Blåstrukturplan!Vattenplanl 

121210 
§ 141 

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

MTN 2012/120 
Ombyggnad av Cafe Håbo 

130128 
§Il 

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

RAPPORT 6(7) 

Datum 
2013-10-03 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2408 

Bör inte vara pä 
uppdragslistan och därför 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

rapport från Ramböll, 
17. 

Uppdraget avslutat 

fullmäktige 
därmed att anse 

medborgarförslaget 
besvarat. 

Uppdraget avslutat 

kommunstyrelsen samt 
7. 

plan- och utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

29. 

Uppdraget avslutat 



HÅBO 
KOMMUN 

110518 senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att 

§ 76 utvidga resursen1a på miljö-
strategiska enheten (för att 
möjliggöra kommunens mål-
sättning om "Håbo kommun en 
fossilbränslefri kommun senast 
2030"). 

MTN 2010/111 Ta fram förslag på rening av 
110406 
§ 47 

dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

MTN 201 
111207 

Friluftsplan/Upplevelseplan 

§ 115 
Uppdra till förvaltningen att fram 
en Friluftsplan/Upplevelseplan för 

MTN 
Håbo kommun. 

130415 
39 

MTN 2012195 
121001 

Avrop från ramavtal 

§ 98 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag till nästa 
period för avrop av elenergi 

MTN 2013111 Användande av Granvallen 
130128 

§7 
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 

RAPPORT 7(7) 
Datum 
2013-10-03 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.2408 

En utökning av enheten 
gjordes enligt beslut frän 
kommunfullmäktige fOr 

2012. 

Uppdraget avslutat 

bidrag en utredning 
6. 

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

MK l 23. 
med bcsökskartan. 

Uppdraget avslutas 

från nämnden 

Redovisning av uppdraget 
20130930 

Uppdraget avslutas 

ULILS Enligt MTN § 73/2013 ska 28. 
uppdraget avslutas och 
frågan om Granvallens 
anvlindande överlämnas till 
KS. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 101 MTN 2012/121 

Information från förvaltningen 

En ny bygg- och miljöförvaltning skapas från den l januari 2014. Den 
nya förvaltningen kommer att bestå av en förvaltningschef, stab 
(milj öadministratör/nämndsekreterare, bygglovsamordnare, 
bostadsanpassning), Mät/kart-GJS, byggavdelning och miljöavdelning. 
Tills den nya förvaltningschefen är på plats den 3 februari är Anders 
Almroth tillförordnad förvaltningschef för den nya förvaltningen. 

Övriga avdelningar inom förvaltningen kartläggs och föreslås flyttas till 
kommunstyrelsens förvaltning som enheter inom en teknisk avdelning 
innan halvårsskiftet 2014 för att vara på plats inför den nya politiska 
organisationen 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

l(Jitftl 
Nr 2013.2640 
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