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I juli månad stod LSS-boendet på Sjövägen klart får inflyttning. Projektet 
har :fatt fårdyrande kostnader på grund av att man inte budgeterat får 
projekteringen samt ökade kostnader i samband med sena fårändringar från 
verksamheten. 

Investeringsbudgeten får V A -enheten kommer att omfördelas inom 
verksamheten får att kunna hålla budget. 

Avfallsenheten har ett separat ärende får omfördelning av investeringsmedel 
avseende ett projekt som inte behövs. Istället vill verksamheten använda 
budgeten till annan investering. Separat ärende kommer till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut per 31 augusti 2014- Miljö- och tekniknämnden 

Delårsbokslut per 31 augusti 2014 -V A -avdelningen 
Delårsbokslut 31 augusti 2014 -A vfallsavdelningen 

Tjänsteskrivelse, 2014-09-12 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsbokslut per 31 augusti 2014 får miljö- och tekniknämnden. 

2. Miljö- och telmilmämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsbokslut per 31 augusti 2014 får V A-avdelningen. 

3. Miljö- och telmiknämnden beslutar att godkänna redavianingen av 
delårsbokslut per 31 augusti 2014 får A vfallsavdelningen. 

4. Miljö- och telmilmämnden beslutar att omföra 150 tlcr av MTF-ledning's 
budget till Bygg- och miljöförvaltningens budget. 

5. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna delårsbokslutet till 
kommunfulhnäktige. 

6. Paragrafenjusteras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige (får beslut) 
Tekniska avdelningen 
Förvaltningsekonom 
Ekonomichef 
Tekniska chefen 
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1 Sammanfattning 

Från den l juli 2014 har miljö- och teknikfdrvaltningen övergått till kommunstyrelsens 
fdrvaltning. Alla milleter har arbetat vidare med sina dagliga uppgifter och strävar 
kontinuerligt efter att göra sitt arbete så effektivt som möjligt. 

Den geografiska flytten av alla verksamhetschefer till samma hus i det så kallade 
"Landstingshuset" har påverkat verksamheterna positivt. Det blir lättare att nå varandra 
och hitta samarbetspunkter inom tekniska avdehringen. Men däremot har avståndet till 
övriga verksamheter i kommunhuset blivit större och samarbetet blivit mer besvärligt. 

Förvaltningsekonomen har fortsatt arbeta tillsammans med lednillgsgruppen får att få en 
större kontroll och fdrståelse över hela tekniska avdelningen. Alla budgetansvariga fick 
en heldagsutbildning i ekonomi av en utbildare från PWC, som var mycket uppskattad. 
De ökade kunskaperna ger teknikavdelningen stora fårutsättningar att hålla budget i 
balans. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Miljö- och tekniknämnden arbetar med många saker som de flesta av medborgama 
använder dagligen. Nämnden ansvarar får att tillhandahålla allt från vatten och 
sophämtning till belysning på alhnänna platser. Till nämndens ansvarsområden hör 
också skötsel av naturreservat, idrottsanläggningar, stränder och parker, samt 
kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser. 

Service för kommunens lokaler och verksamheter 

Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller, städar samt lagar maten till skolorna, 
fOrskoloma och äldreomsorgen. 

Inom teknikavdehringen arbetar personal med skilda utbildnillgar och arbetsområden. 
Arbetet styrs av de beslut som fattas av politikerna i miljö- och teknilmämnden. 

3 Arets händelser 

Under sommaren har åtgärder genomforts får att fOrbättra hämtning och lämning av 
barn vid Futurumskolan. 

Gatu-/parkenheten har efter utfdrda säkerhetsbesiktningar på alla lekparker och 
gårdsanläggningar utfart en mängd åtgärder får att skapa säkra lekparker får våra barn. 

Matavfallsprojektet är inne i sitt slutskede och nu återstår enbart ett antal flerbostadshus 
och verksamheter samt några villaområden innan hela kommunen har 
matavfallsinsamling. 

Reningsverket har byggts om och byggts ut får att klara Bålstas växande befollming. 
Kommunen har även säkerställt en fortsatt bra vattenlevalitet i Mälaren och verket har 
därfår fårsetts med lcväverening. Invigning var den 21 augusti 2014. 

Under hösten kommer proj elcteringen påhöljas får den nya fårskola som kommer att 
byggas i närheten av Gröna Dalenskolan. Förskolan ska vara fårdig får inflyttning vid 
höstterminsstart 2015. 

I juli 2014 stod LSS-boendet på Sjövägen klart får inflyttning. 

slottsbackens furskola (fd Junibackens fdrskola) är snart klar får inflyttning och 
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projektet håller tidsplanen. 

Kostenheten har under vårterminen 2014 arbetat aktivt med uppdraget att verka för en 
ungdomligare skohneny. Ett led i att skapa delaktighet och diskussion var att eleverna 
under en lunch fick möjlighet att slaiva sina önskemål om höstens meny på 
engångsbordsdukar. En mycket uppskattad aktivitet som skapade flera intressanta 
samtal runt om i våra skolrestauranger. 

4 Måluppfyllelse 

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

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

fl Kommer att uppfyllas 

Kommunen genomför vmje år en Demokratidag för ungdomar. I år genomförs 
aktiviteten den 6 oktober. Temat för året är "Mitt centrum". För att ta reda på vad 
kommunens ungdomar tycker om de centrala delarna av Bålsta och hur dessa delar ska 
göras trygga, tillgängliga och attraktiva, så kommer flera enheter att vara 
representerade. 

För att leva upp till detta mål har även ett antal särskilda aktiviteter och projekt 
genomförts och kommer att genomföras, exempel vis: 

• att få Fridegårdsgymnasiets matsal att bli mera restauranglik Ett arbete där elever 
och medarbetare har getts möjlighet att tycka och tänka kring utseendet på 
skolrestaurangen. 

• att trafiksäkerheten har förbättrats vid Futurumskolan 
• att alla elever som rar mat från kommunens kostenheten fick skriva sina förslag 

för kommande skohneny direkt på bordsduken. Det blev många kreativa ideer 
för kostenheten att jobba vidare med. 

• att bygga om taket och inomhus-miljön på Västerängsskolan 
• att fortsätta byggandet av den nya förskolan i Skok:loster, slottsbackens förskola 
• att påhölja projektering för den nya förskolan i Gröna Dalenområdet under hösten 

Det är nämndens bedömning att detta mål kommer att vara uppfyllt i slutet av året. 

Nyckelindikatorer · · · · Utfall Augusti2014 

Genomföra medborgardialoger 2 
med syftet att öka e delaktigheten och få bredare 
förankring hos medborgarna 
inför nya projekt. 

4.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

Måltal2014 

2 

4.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

fl Kommer att uppfyllas 

Ä ven för år 2014 har kommunfulhnäktige gjort en satsning på underhåll och avsatt 3,5 
miljoner laonor. Nämnden har fördelat dessa pengar med 2 miljoner laonor till 
fastighetsunderhåll och l ,5 miljoner kronor till gatuunderhåll. Till detta ska läggas det 
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som enheterna redan avsatt får underhåll. Tyvärr räcker detta inte på långa vägar till det 
underhållsberg som byggts upp under ett antal år. 

På fastighetenheten pågår en större ombyggnation av Västerängsskolan och under 2015 
kommer en ombyggnation av taket på Fridegårdsgymnasiet att påbörjas. En 
ombyggnation som eventuellt kommer att pågå även under 2016 med hjälp av 
investeringsmedeL 

För att leva upp till detta mål har även ett antal särskilda aktiviteter genomförts och 
kommer att genomfåras, exempelvis: 

• att inventera och dokumentera behov av långsiktigt planerat underhåll för 
kommunens byggnader 

• att ta fram lokalresursplan för kommunens byggnader 
• att upprätta en drift- och underhållsplan för utemiljön på skolor och fårskolor 
• att dokumentera rutiner för drift och underhåll av fritidsanläggningarna. 
• att föra loggbok över projekt "Grans gård ny dricksvattenledning" 

Det är nämndens bedömning att detta mål kommer att vara uppfyllt i slutet av året. 

Nyckelindikatorer 
.. 

• Planerade underhållsåtgärder 
genomförs. 

Utfall Augusti 2014 

100% 

4.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

• Kommer att uppfyllas 

Måltal2014 

100% 

För att leva upp till detta mål har även ett antal särskilda aktiviteter genomförts och 
kommer att genomföras, exempelvis: 

• att överföra vissa arbetsuppgifter från V Al Avfalls kundtjänst till Kontaktcenter, 
vilket medfört utökade öppettider 

• att bjuda in till informationsbesök får kommunanställd personal om hur avfallet 
sorteras på Å Ve Västerskog 

• att aktivt arbeta med service och kundbemötande på Å ve Västerskog 

Under periodenjuni-augusti så har kontaktcenter hanterat 31% av de inkomna samtalen. 
För att öka denna siffra måste den telmiska avdelningen uppdatera hemsidan samt ta 
fram ännu bättre checklistor och instruktion för till exempel hantering av renhållning av 
gator, grävningstillstånd, markupplåtelse, lokala trafikföreskrifter, gräsklippning, 
trafildjus och vilda djur. 

Siffran grundar sig även på den mängd samtal som passerar kontaktcenter. Till detta ska 
läggas alla samtal där entreprenörer, medborgare och medarbetare ringer direkt till 
ensldlda handläggare med hjälp av direktnummer eller mobilnurnmer. Dessa samtal 
fiuns inte med i statistiken och siffran borde därfår vara ännu lägre än 31 %. 

Det är nämndens bedömning att detta mål kommer att vara uppfyllt i slutet av året. 

l · .. • Nyckelindikatorer ·.. Utfall Augusti 2014 Måltal 2014 · 

Öka andelen sam ta l som kan 31% 40% 
besvaras direkt i kontaktcenter 

III och därmed minska andelen 
samtal som går direkt till 
handläggare. 
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4.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

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

8 Kommer att uppfYllas 

För att leva upp till detta mål har även ett antal särskilda aktiviteter genomförts och 
kommer att genomfåras, exempelvis: 

• att ta fram plan får energisparande åtgärder 
• att balca eget bröd på vissa grundskaleköken till att börja med 
• att införa odlingslott på några fårskolor 
• att påhölja utredning om dricksvattenfårsöljningen i Håbo kommun 
• att införa insamling av matavfall i områden med onsdags- och torsdagshämtning 
• att påhölja arbetet med ny avfallsplan 2014-2018 

Anledningen till minskningen av en av nyckelindikatorerna är att Håbo kommun har 
bytt grossist, vilket gör att fårsta halvåret varit en testperiod av de nya produktema samt 
kontinuerlig utökning av andel miljömärkta livsmedel. Kostenheten har nu utökat 
varukorgen med ekologiska/miljömärkta livsmedel villcet innebär att andel inköp av 
ekologiska/miljömärkta livsmedel kommer att utökas till slutet av året. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår. Under 2014 har ergonomigenomgångar 
genomförts inom flera verksamheter och samtliga medarbetare kommer att erbjudas 
hälsoundersökning- något som aldrig tidigare har gjorts i denna omfattning. Innan 
sommaren genomfårdes den fårsta avstämningen och då framkom det att flera 
medarbetare känner sig stressade. Ökade laav från samhället, flera år av besparingar och 
vakanser som inte har tillsatts får att ldara ekonomin - är några av de skäl som 
framkommit. Ett annat skäl som under våren har uppmärksammats är stressen kring den 
stora omflytten som gjordes i bötjan av året och den stora omorganisationen som 
genomfårdes per l juli 2014. Omflytten som gjordes med egen personal gjorde så att 
hela den administrativa personalen inom gatu/park, kost, V A och avfall flyttat till 
Landstingshuset där redan fastighetsenheten satt. 

Det är nämndens bedömning att detta mål kommer att vara uppfYllt i slutet av året. 

Nyckelindikatorer Utfall Augusti 2014 
. 

Måltal2014 

11111 
Öka andelen inköpta 15% 18% 
ekologiska livsmedel 

Minska sjukfrånvaron - 5,9% 5,5% 
\ Hälsotalet 

5 Viktiga förändringar och trender 

Kostenheten 

Attityden till skolmaten har förändrats. De som tycker att skobuatens kvalitet är hög har 
ökat de senaste åren enligt undersökningar gjorda av Jordbruksverket Det kan delvis 
bero på den ändring i skollagen som gjordes 2011, där man ställer laav på att den inte 
bara ska vara kostnadsfri utan också näringsriktig. Allt fler medborgare intresserar sig 
får matens innehåll och ursprung samt ställer ökade laav på vad som serveras. Vi ser en 
ölming i antalet resurskrävande specialkoster, som exempel glutenfri, mjölkproteinfri 
etc. 

Det är viktigt med en fortsatt satsning på de offentliga måltiderna. Förändringar och 
fårbättringar måste ske på flera plan. En måltid är mer än det som ligger på tallriken. 
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Måltidsfrågan måste få ett ökat fokus och det är ett gemensamt ansvar att samarbeta 
mellan kommunens alla förvaltningar. När en måltid är god, men också trivsam, säker, 
närings1iktig, hållbar och integrerad i verksamheten höj s kvaliteten totalt. 

Fastighetsenheten 

Kunskapen och intresset kring lokalfrågor ökar hos våra knnder/hyresgäster. 
Fastighetsenheten arbetar för att öka kommunikationen och informationen ut till sina 
kunder. 

Kommunens fastigheter har ett eftersatt underhåll på grund av att nödvändigt underhåll 
inte har kunnat utföras enligt plan och inte heller har medel för detta funnits över åren. 
Detta är en utmaning som behöver hanteras. Det visar sig bland annat genom det stora 
utfallet på avhjälpande underhåll (reparationer) och ökade kostnader för fukt- och 
vattenskador. Förvaltningen arbetar med att inventera och ta fram en mer detaljerad och 
långsiktig underhållsplan för kommunens byggnader. 

Miljön står allt mer i fokus. Vid upphandling av nybyggnation efterfrågar allt fler 
entreprenörer högre miljökrav i förfrågningsunderlaget för att delta i upphandlingar. Då 
energipriser tenderar att bli högre är även arbetet med energieffektiviseringar allt 
viktigare. För enhetens personal kräver det såväl utökad knnskap inom området och tid 
som behöver läggas på att arbeta med frågor inom energi och miljö. För att följa 
utvecklingen behöver utbildning budgeteras och tidsresurser avsättas. 

Gam-/parkenheten 

Drift- och underhållsbehovet på kommunens anläggningar ökar på grund av att 
merparten av vägar och gatubelysning inom kommunens bostadsområden är 30-40 år 
gamla och har mycket skador. Det gäller även kommunens gång- och cykelvägar, 
skogar och lekplatser samt utemiljön kring skolor och förskolor. Samtidigt som behovet 
av drift och underhåll ökar, urholkas budgeten genom kostnadsökningarna i sanlhället. 
Mycket av gatu-/parkenhetens verksamhet bedrivs på entreprenad och entreprenörerna 
justerar sina priser uppåt i takt med kostnadsökningarna i samhället. 

En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna gällande barns trygghet och 
säkerhet i den offentliga miljön och trafiksäkerhet generellt. Under året har särskilt 
trafiksäkerheten vid skoloma i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn, 
lyfts fram av både skolpersonal och föräldrar. Det fmns ett stort behov av att bygga om 
dessa miljöer så att de blir mer trafiksäkra. 

Inom kommunen finns ett stort antal samfålligheter och gemensamhetsanläggningar. En 
tydlig trend är att dessa inte längre anser sig ha möjlighet att ta ansvar för drift och 
underhåll. Ett antal skrivelser har inkommit med önskemål om att kommunen ska ta 
över ansvaret. Om kommunfullmäktige i framtiden kommer att fatta beslut om sådana 
övertaganden kommer det att påverka gatu-/parkenhetens drift- och investerings budget. 

Lokalvårdsenheten 

Kraven på en hälsosam inomhusmiljö ökar. För att försälaa oss om att vi håller en bra 
standard har vi beslutat att :Rilja Socialstyrelsens råd då det gäller städning på skolor, 
förskolor och fritidshem. SOSFS 1996:33. Detta i samrådmed Hans Ehnehed. 

6 Plan för valfrihet och konkurrens 

Miljö- och tekniknämnden antog 2012-10-01, § 89 en plan för valfriliet och konlrurrens 
får perioden 2012-2014. Enligt planen ska inga verksamheter utredas under 2014. 
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7 Intern kontroll 

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

1. Felaktig hantering av resor och traktamenten 

Resultat av kontrollmoment: 

Det salmas kännedom om rutiner för hur traktamenten och resor ska rapporteras i 
lönesystemet och därför fungerar inte rapporteringen i dagsläget. 

Förslag på åtgärd: 

Enhetschefer behöver få utbildninglinformation om hur tralctamenten och resor ska 
rapporteras i lönesystemet. Kontroll/utbildning bör även utvidgas till att innefatta övrig 
personal i organisationen. 

2. Delegationsordningen följs inte. 

Resultat av kontrollmoment: 

Under de senaste åren har flera enheter försvmmit från teknikavdelningen vilket har 
påverkat innehållet i delegationsordningen. Den nu gällande delegationsordningen 
anpassades inför övergång till kommunstyrelsens förvaltning från l juli 2014. 

En ny delegationsordning kommer att tas fram under hösten eftersom kommunstyrelsen 
kommer att hantera de frågor som idag hanterats av miljö- och tekniknämnden från och 
med l januari 2015. Vid kontroll av återrapportering av delegationsbeslut har en del 
brister upptäckts. 

Förslag på åtgärd: 

Informations- och utbildningsinsatser kommer att genomföras under hösten och i böljan 
av 2015 för att medarbetare ska få bättre kännedom om den nya delegationsordningen 
som gäller från och med den l juli 2014 samt den nya som kommer att gälla från och 
med l januari 2015. De delegationsbeslut som inte återrapporterats under året kommer 
att återrapporteras snarast. 

3. Missvisande prognoser 

Resultat av kontrollmoment: 

Under 2013 genomfördes utbildningsinsatser inom ekonomi, beställning och 
fakturahantering för en stor mängd medarbetare inom avdelningen. Under 2014 har 
denna insats följts upp med en djupare ekonomiutbildning framtagen för chefer. Denna 
genomfördes under våren 2014. Det är nämndens bedömning att detta har bidragit till 
att bättre prognoser idag tas fram. 

Förslag på åtgärd: 

Utbildningsinsatser kommer att fortsätta för nyanställda och medarbetare som under året 
bytt arbetsuppgifter. 

4. Följer vi de avtal vi har när vi avropar? 

Resultat av kontrollmoment: 

Ett antal stickprov har gjorts under året för kontroll av fakturor mot de avtal som 
kommunen har. Slickproven har utförts för olika verksamheter under telmiska 
avdelningen. Av de fakturor som kontrollerades var det inga som salmade avtal. 
Ytterligare stickprov kommer att ske under hösten. 
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Förslag på åtgärd: 

Fortsatt kontroll genom stickprov av fakturor för de olika verksamheterna. 

8 Volymer och nyckeltal 

8.1 Fastighetsenheten 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Budge 

Augus Augus 
s helår 

2013 t2014 
ti 2013 ti 2014 August 

. . i 2014 

Area kommunägd. kvm BRA 90 832 90 601 90 832 91116 92 416 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 18 073 17 168 18 073 17 029 17 029 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 73 76 43 51 77 

Energi, kr/kvm 143 159 89 99 159 

Vatten och avlopp, kr/kvm 14 15 9 11 15 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 61 56 33 31 56 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 373 300 138 532 600 

Planerat underhåll, kr/kvm 71 79 26 39 79 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, 2 000 2 000 1 645 1 500 2000 
fastighet, tkr 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 990 750 548 890 945 

Area kommunägd, kvm BRA 

Slottsbackens förskola (fd Junibackens förskola) blir ldar till årssldftet. Ytan uppskattas 
ti111300 kvm för denna därför 92416 kvm. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Paviljonger för Slottsbacken/Junibacken kvarstår till feb/mars 2015. 

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 i lokaler. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnad för vatten och avlopp till lokaler. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

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

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Vattenskada Skörby samt att risk föreligger för någon mer skada under resterande år . 

. #!~~--::---::----:----=-:-:--:--:-:-:--------c~------=-:-:=-!t , Miljö- och tekniknämnden, Delårsbokslut augusti 2014 9(17) 

(j( 



Planerat underhåll, kr/kvm 

Många arbeten är ännu ej slutförda samt att fakturering släpar något. 

A v kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Underhållsprojekt pågår för fullt. 

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. 

8.2 Gatu-/parkenheten 
. 

Progno 
Utfall Utfall 

Volym/nyckeltal Utfall Budge Augus Augus 
s helår 

2013 t 2014 Ii 2013 Ii 2014 
August 

i 2014 

Ljuspunkt, kr/inv 268 290 174 190 290 

Vinterväghållning, kr per inv/år 289 363 239 165 300 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 98 75 85 96 96 

Trafikskada, tkr 245 150 38 306 500 

Gräsklippning, kr per inv/år 61 50 45 37 50 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för 1 500 1 500 1 500 1 911 1 911 
underhållsbeläggning, gata, tkr 

Ljuspunkt, kr/inv 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och konnnuninvånare. 
Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, antalljuspunkter samt eventuelllägre 
energiförbrukning i talet med att avdelningen byter ut kvicksilverlampor mot 
natriumhalogen eller andra energisnåla ljuskällor. Aktuellt utfall delas med aktuellt 
antal konnnuninvånare, beräknat på 20 000 invånare. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per konnnuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under periodenjanuari-april/maj samt 
oktober-december. Utfallet varierar stort beroende på framförallt väderleken. Perioden 
januari-mars har varit mild och snöfattig och därför är kostnaderna låga. 
Halkbekämpningen av stora leder har överförts till egen regi på grund av att aletuell 
entreprenör avsade sig uppdraget under innevarande avtalsperiod. Kostnaden för detta 
måste analyseras närmare. 

Under sommaren har en ny upphandling av vinterväghållningen gjorts. 
Tilldelningsbeslut är i skrivande stund på gång. Den nya upphandlingen kan komma att 
innebära ökade kostnader. 

Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att vara under olet-dec och vi måste avsätta 
medel för att kunna möta kostnaderna för en period med mycket snö och halka. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med alctuellt invånarantal. Under 
2014 har endast de av kommunfullmälctige avsatta medlen för underhållsbeläggningar 
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(1,5 mkr) avsatts for underhållsbeläggningar for att kunna möta ökade kostnader for 
vinterväghållning och gatubelysning. Tack vare den milda vintern under periodenjan
mars så har ytterligare medel använts for beläggningar. Den totala summan är 
l 911 tkr. Budgeterade medel for beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. 
Invånarantal2014 beräkuat ti1120 000. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet for reparation av trafikskador på belysningsstolpar och 
vägskyltar i tkr. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeforeningen 
men denna möjlighet har upphört. Kostnaden for trafikskador tenderar att öka 

Gräsldippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall for gräsklippning delas med aktuellt invånarantal, fOr närvarande 
20 000. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhålls beläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat gatuavdelningen 1,5 mkr i extra anslag for 
underhållsbeläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. 

8.3 Kostenheten 

' Progno Utfall , Utfall 
Utfall Budge s helår Volym/nyckeltal 2013 12014 Augus Augus August Ii 2013 Ii 2014 12014 

Antal serverade lunchportioner totaltlår förskola 168 188 118 114 168 
(tusen port) 

Antal serverade lunchportioner total/år grundskola 470 487 284 283 487 
(tusen port) 

Antal serverade lunchportioner total/år gymnasium 73 79 46 39 79 
(tusen port) 

Totalt inköpta ekologiska livsmedel,(%) procent 19 18 17 15 20 

Antal tillagade portioner totaltlår i äldreomsorgskök 77 80 51 53 80 
(tusen port) 

Inköp av ekologisk färsk frukt och grönsaker 28 28 28 

Inköp av ekologiska övriga livsmedel 17 14 17 

Antal serverade lunchportioner totaltlår förskola (tusen port) 

statistik är baserad på serverade antallunchportioner for fOrskalebarn och pedagoger 
sammantaget. (I denna statistik salmas dock två avdelningar på Junibacken då dessa 
räknas in i slottsskolans statistik). En minsirning av antalet portioner kan noteras 
järnfort med samma period foregående år, villcet stämmer överens med minskuing av 
antal placerade barn på fOrskola år 2014. 

Antal serverade lunchportioner total/år grundskola (tusen port) 

Avser totalt antal serverade portioner i grundskola (exklusive levererade portioner till 
kommunal forskola med undantag for Junibackens två avdelningar) inld levererade 
portioner till externa kunder och pedagoger. 

Antal serverade lunchportioner total/år gymnasium (tusen port) 

Avser totalt tillagade portioner inld externa kunder och pedagoger. 
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Totalt inköpta ekologiska livsmedel,(%) proc.ent 

· Halvårsrapportering tom juni 2014. Anledningen till minskningen är att Håbo kommun 
har bytt grossist, genom ny livsmedelsupphandling, vilket gör att forsta halvåret har 
varit en testperiod av de nya produktema samt kontinuerlig utökning av andel 
miljömärkta livsmedeL Kostenheten kommer under året att fortsätta, utöka varukorgen 
med ekologiska/miljömärkta livsmedel vilket innebär att andel inköp av 
ekologiska/miljömärkta livsmedel kommer att bli större till helårsrapporteringen 2014. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök (tusen port) 

Äldreomsorgen Pomona, hemtjänst och externa kunder. 

lnl{Öp av ekologisk färsk frukt och grönsaker 

Andel ekologisk frukt och grönsaker/rotsaker/potatis har järnfort med foregående 
halvårsrapportering ökat från 24% till28%. 

Inköp av ekologiska övriga livsmedel 

Andel ekologiska livsmedel (exkl ekologisk frukt/grönt/rotsaker/potatis) har järnfort 
med foregående halvårsrapportering minskat från 16% (halvår år 2013) tilll3 ,5% 
(halvår år 2014). Anledningen till minskningen är att Håbo kommun har bytt grossist, 
genom ny livsmedelsupp handling, vilket gör att forsta halvåret har varit en testperiod av 
de nya produktema samt kontinuerlig utökning av andel miljömärkta livsmedeL 
Kostenheten har nu utökat varukorgen med ekologiska/miljömärkta livsmedel vilket 
innebär att andel inköp av ekologiska/miljömärkta livsmedel kommer att bli större till 
helårsrapporteringen 2014. 

8.4 Övriga nyckeltal 

Utfall Utfall Progno 

Volym/nyckeltal Utfall Budge Augus Augus s helår 
2013 t 2014 ti 2013 ti 2014 August 

i 2014 _, 
Skadegörelse, tkr 667 700 461 228 400 

Klotter, tkr 106 105 62 24 100 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport ocli 5 917 7 310 4 919 3 354 6000 
sandupptagning, tkr 

skadegörelse, tkr 

skadegörelsen på gatnavdelningens anläggningar har fortsatt att minska. Det finns dock 
en risk med att kostnaden plötsligt kan öka avsevärt om t ex hissen på stationen blir 
vandaliserad. 

Klotter, tkr 

Kostnaden for klottersanering har minskat under perioden. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Vinterväghållningens kostnader innefattar samtliga kostnader for snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. 
Verksamheten bedrivs under periodenjanuari-april/maj samt oktober-december. Utfallet 
varierar stort beroende på framförallt väderleken. Periodenjanuari-mars har varit mild 
och snöfattig och därfor är kostnadema låga. HaJkbekämpningen av stora leder har 
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överforts till egen regi på grund av att aktuell entreprenör avsade sig uppdraget under 
innevarande avtalsperiod. Kostnaden for detta måste analyseras närmare. 

Under somrnaren har en ny upphandling av vinterväghållningen gjorts. 
Tilldelningsbeslut är i slaivande stund på gång. Den nya upphandlingen kan. komrna att 
innebära ökade kostnader. 

Det går inte att forutsäga hur vädret kommer att vara under okt-dec och vi måste avsätta 
medel for att kunna möta kostnaderna for en period med mycket snö och halka. 

8.5 Lokalvårdsenheten 
.. ·• 

Utfall Utfall 
Progno 

Utfall Budge Augus Aug u s s helår 
2013 t2014 August ti 2013 ti 2014 i 2014 

Volym/nyckeltal 

Lokalvård, kr/kvm 103 107 70 74 110 

Lokalvård, kr/kvm 

Ökade kostnader for inköp av papper och redskap på grund av att vi saknar avtal sedan 
våren 2014. Upphandling pågår tillsammans med ett flertal kommuner vilket är orsaken 
till forseningen. 

9 Drift· och investeringsredovisning 

9.1 Driftredovisning 

· .. ·.·.· .. 
Utfall · 

Bokslut Buctget Prognos Av-
T kr . 

2013 2014 aug 2014 vikelse Not 
2014 . 

Nämndverksamhet -509 -267 -170 -357 -90 

Teknisk ledning -1 443 -1 460 -951 -1 070 390 1 

Gator och belysning -20 580 -24 954 -16 615 -25 213 -259 2 

Park och gårdsanläggningar -4 102 -4 659 -4 036 -5148 -489 3 

Idrottsanläggningar -7 360 -12 670 -9 138 -12 077 593 4 

Buss, bil & spårbunden trafik -73 -655 -307 -500 155 5 

Kostenheten -29 184 -28 324 -17 103 -28 324 o 
Fastighetsenheten -3 794 -4 437 -1 642 -4 437 o 
Lokalvårdsenheten -11 262 -11 611 -8 464 -11 911 -300 6 

Summa -78 307 -89 037 -58 426 -89 037 o 

Underhåll och snöröjning 

. 

Utfall Progno 
. 

T kr 
BoksJu Budget august .Awikel 

Not t 2013 2014 i 2014. 
s . se 

. 

Underhåll fastighet -2 000 -2 000 -1 500 -2 000 o 
Underhåll beläggningar gata -1 500 -1 500 -1 911 -1 911 -411 

Snöröjning, halkbekämpning, -5 917 -7 310 -3 354 -6 000 1 310 7 snötransport och sandupptagning 

.. · 
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9.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Teknisk ledning +390 tkr 

För att hantera de prognostiserade underskottet får nämnden konnner teknisk ledning att 
spara 390 tlcr. En del av överskottet har att göra med att konnnunstyrelsen fattat beslut 
om att genomfåra en personalfest och att denna konnner bekostas av konnnunstyrelsen, 
vilket leder till ett överskott inom verksamheten telmisk ledning. 

2. Gata och belysning - 259 tlrr 
Underskottet beror på oväntat stora kostnader får reparationer av maskiner, fordon och 
redskap. I verksamhet gata/park drift och underhåll har dessutom bokfOrts fordon och 
maskiner som ska bokfåras på utomhusanläggningar och ishall. Detta konnner åtgärdas 
och rättas under hösten. 

3. Park och gårdsanläggningar- 489 tkr 
Underskottet beror på stora kostnader får reparationer av lekutrustning på skolor, 
fårskolor och lekplatser som ett resultat av utfård säkerhetsbesiktning. 

4. Idrottsanläggningar +593 tkr 
Fordon och maskiner som ska bokfåras på utomhusanläggningar och ishall har felaktigt 
bokforts på gata/park drift och underhåll. Detta konnner att rättas under hösten. 

5. Buss, bil och spårbunden trafik, +155 tkr 
Prognosticerat överskott på grund av att skadegörelsen hittills inte varit så omfattande. 
Överskottet kan dock fårsvinna om det blir större skadegörelse under återstoden av året. 

6. Lokalvård -300 tkr 

Underskottet beror dels på ökade kostnader får redskap och fårbrukningsmaterial, detta 
som en fåljd av att vi inte har ett fungerande avtal. Vi har även kostnader får 
korttidsfrånvaro. 

7. Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning 

Vinterväghållningens kostnader innefattar samtliga kostnader får snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättuing. 
Verksamheten bedrivs underperiodenjanuari-april/maj samt oktober-december. Utfallet 
varierar stort beroende på framfårallt väderleken. Periodenjanuari-mars har varit mild 
och snöfattig och därfår är kostnaderna låga. H allebekämpningen av stora leder har 
överforts till egen regi på grund av att aktuell entreprenör avsade sig uppdraget under 
innevarande avtalsperiod. Kostnaden fåt detta måste analyseras närmare. 

Under sannnaren har en ny upphandling av vinterväghållningen gjorts. 
Tilldelningsbeslut är i sicrivande stund på gång. Den nya upphandlingen kan konnna att 
innebära ökade kostnader. 

Det går inte att fåtutsäga hur vädret konnner att vara under okt-dec och vi måste avsätta 
medel får att kunna möta kostnaderna får en period med mycket snö och halka. 

9.3 Investeringsredovisning 
·. 

·Utfall 
. 

Tkr 
Bokslut Budget 

august Prognos Av· Not 
2013 2014 vikelse 

. i 2014 

Inventarier avskr 5 år -453 -820 -163 -820 o 
l nventarier a vs kr 3 år -47 -135 -95 -135 o 
J nventarier av s kr 1 O år -247 o o o o 
SummaMTF -747 -955 -258 -955 o 
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Bokslut Budget 
Utfall 

Av-
T kr 

2013 2014 
august Prognos 

vikelse 
Not 

i 2014 

Trafiksäkerhet Futurum o -2 000 -1 986 -2 150 -150 1 

Trafiksäkerhet vid Lidl o -500 -107 -550 -50 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -17 o o o o 
Utemiljö, utrustning skolor -891 o o o o 
Utemiljö Futurum o -650 -106 -590 60 

Utemiljö Gransäter o -250 -60 -165 85 

Utemiljö Nybygget o -600 o -515 85 

Utemiljö skogsbrynet o -300 -55 -265 35 

Utemiljö slottsskolan o -250 o -185 65 

Utemiljö Viby förskola o -200 o -146 54 

Utemiljö Vibyskolan o -150 -25 -125 25 

Utemiljö Vikingens förskola o -100 o -75 25 

Parken utanför kommunhuset -48 -602 -202 -602 o 
Räddningsväg Krägga, belysning 

-26 -1 493 -274 -1 493 o 
banvallen 

Byte kvicksilverarmaturer -489 o o o o 
Kommunala badbryggor -399 o o o o 
Konstgräsplan -1 343 o o o o 
Järnvägsparken -16 -1 484 -644 -1 734 -250 2 

Kolonilottsområde -238 -362 -357 -357 5 

Offentliga utemiljöer -270 o o o o 
Hundrastgård -25 -125 -114 -114 11 

Cykelparkering vid stationen o -100 o -100 o 
Viby spår, omläggning & utegym o -300 o -300 o 
Sandhopp i Skokloster o -1 000 o -1 000 o 
Hälsans stig o -150 o -150 o 
Elijusspår Skokloster o -100 o -100 o 
Skatepark Skokloster o -100 o -100 o 
Summa Galu-/parkenheten -3 762 -10 816 -3 930 -10 816 o 

Lund by ridanläggning -2 104 o o o o 
slottsbackens förskola (fd Junibacken 

-29 524 -23 843 -24 890 -32 600 -8 757 3 
förskola) 

Verksamhetsförändring Skolnämnd 
-102 -2 398 -1 729 -2 398 o 

Västerängen 

Sjövägen grp (fd Oktavia) -4 416 -8 714 -9 074 -10 600 -1 886 4 

Verksamhetsanpassning Lärarskolan o -650 -175 -650 o 
Brand och inbrottslarm -795 -800 -328 -800 o 
Äldreboendet solängen -7 683 o o o o 
Takåtgärder skola, Västerängsskolan -12 743 -17 257 -13 672 -18 500 -1 243 5 

Reservkraft kommunhuset 271 o o o o 
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Bokslut Budget Utfall 
T kr august 

2013 2014 i 2014 

Cafe Håbo -822 o o 
Ventilationsombyggnad -254 o o 
Arbetsmiljö förskolor o -1 900 o 
Matsal Gymnasieskolan o -400 -119 

Verksamhetsanpassning Äldrecenter o -200 o Mansängen 

Simhallen renovering o -2 200 -39 

Fullmäktigesalarna i kommunhuset o -350 o tillgänglighet 

Kvarnkojan, iordningsställa raststugan o -300 o 
Summa Fastighetsenheten -58 172 -59 012 -50 026 

SummaMTF -62 681 -70 783 -54 214 

9.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

l. Trafiksäkerhet Futurum 

Av-Prognos Not vikelse 

o o 
o o 

-200 1 700 6 

-400 o 

o 200 7 

-1 500 700 8 

-350 o 

-300 o 
-68 298 -9 286 

-80 069 -9 286 

Vid Futurumskolan har det under längre tid varit en mycket kaotisk traftksituation, 
särskilt i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn. Situationen har varit 
så pass allvarlig att kollektivtrafiken påverkats och det har många gånger varit nära att 
det har hänt olyckor. Såväl skolan som många föräldrar har påpekat bristerna. För att 
komma tillrätta med detta beslutades att bygga om angöringarna till skolan så att alla 
trafikslag skulle kunna fårdas där på ett säkert sätt. Projektering har genomförts i 
samråd med skolan och UL. Projektet har kommit att delas upp i två etapper eftersom 
kalkylen visade att vi inte skulle rymma hela orobyggnationen i årets budget. 
I år har den första etappen genomförts. Den omfattar det område där de yngre eleverna 
länmas och hämtas. Antalet parkeringsplatser har ökat så att de föräldrar som vill folja 
med sina barn in i skolan f'ar plats, avlänmingsplatserna har utökats och gjorts 
trafiksälaa, gångpassagerna har sälcrats och belysningen bytts ut. 
Projektet är i stort sett !dart, det återstår bara en deljusteringsarbeten och 
belysningsarbeten. 
Avvikelsen beror på att vi har varit tvungna att lägga om betydligt mer asfalt än vi 
kalkylerat med. Kalkylen räknade med att vi endast behövde fräsa den gamla 
beläggningen och lägga en ny topp. När arbetet startade visade det sig dock att den 
gamla beläggningen var särure än väntat. Det var nödvändigt att riva upp den gamla 
beläggningen helt och hållet. Ä ven överbyggnaden visade sig vara undermåligt anlagd 
och behövde göras om på vissa delar. Ny asfalt lades sedan över hela ytan. Det fanns 
även vissa höjdsättningfel i projekteringen som medfort forändringar i den ursprungliga 
kalkylen. 

Z. Järnvägsparken 

Projektet syftar till att återskapa den gamla järnvägsparken i gamla Bålsta som en 
naturlig mötesplats och målpunkt for Håbobor. Det har genom åren inkommit mängd 
synpunkter, önskemål och medborgarförslag i ärendet. Projektet beräknas till största 
delen vara !dart under hösten 2014. Det kan kvarstå plantering av en del växter. 
Avvikelsenjämfört med budget beror på högre kostnader än berälmat for rensning av 
dammen med påföljande höga tippavgifter ( orsorterat och miljöfarligt avfall) och högre 
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kostnader än beräknat får bekämpning av slyuppslag efter trädfållning. Det återstår 
·också en kostnad som är svår att prognostisera, bron ut till ön. Här pågår fortfarande 
diskussioner laing själva konstruktionen och vi har olika alternativ som kan medfåra 
kostnader i ett spann mellan 200-600 tkr. Det handlar om att bygga en bro där vi kan stå 
får säkerheten i konstruktionen och som samtidigt inte spräcker alla kalkyler. Själva 
bron ut till ön är ett mycket viktigt element i hela upprustningen av parken, utan den 
kommer projektet att framstå som halvfårdigt, så det är mycket angeläget att den 
kommer på plats. 

3. Slottsbackens förskola (fd Junibacken förskola) 

Nybyggnation pågår av förskola får åtta avdelningar och tillagningskök i Skokloster. 
Syftet är att ersätta den tidigare byggnaden som brann ned i maj 2012. Under år 2012 
upparbetades kostnader får brandskadan med sanering, evakueringspaviljonger och 
upphandling. Dessa kostnader har forts med till år 2014 och medfår att projektet 
kommer att redovisa ett prognostisera! underskott. slutreglering kommer att göras år 
2015 då projektet avslutas och kommer rymmas inom den totala budgeten för 
investeringen. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2014/2015. Projektet pågår, 
underskottet kommer att flyttas över till2015 och kommer att tillfåras 10,4 mla 2015. 

4. Sjövägen grp (fd Oktavia) 

Nytt gruppboende byggt och inflyttat under augusti 2014. Underskottet beror delvis på 
att kostnader får projektering på ca 430 tla inte var medrälmade i kalleylen från böljan 
och delvis på sena fårändringar från verksamheten som bidragit till ökade kostnader. 

5. Takåtgärder skolor, Västerängsskolan 

Projektet består av takrenovering på Västerängsskolan och projektet visar idag upp ett 
prognostiseratunderskott beroende på att vissa tekniska lösningar inte kunnatfårutses i 
kalkylerings-/projekteringsskedet Andra problem som inträffat är sättningar vid de 
tillfålliga paviljongerna, villcet medfOrt att vissa förstärkningsarbeten avseende 
grundläggningen varit tvunget att genomfåras. Projektet pågår, kommer att vara ldart 
under 2015 och tillföras 3,0 mla under 2015. Under 2015 kommer även ett projekt att 
genomfåras kring dagvattenhanteringen runt Västerängsskolan eftersom behovet av 
dessa. åtgärder visat sig bli mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Detta projekt 
kommer att tillfåras 4,9 mla under 2015. 

6. Arbetsmiljö förskolor 

Projektering och förberedelser görs under 2014. Åtgärder utfors under 2015. 

7. Verksamhetsanpassning Äldrecenter 

Inget arbete påbörjat. 

8. Simhallen renovering 

Mindre åtgärder har hittills utfarts under 2014. Underresterande år, 2014, ska 
projektering göras avseende underhållsåtgärder som ska utfåras under 2015-16. 
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1 Sammanfattning 

V A-enheten har arbetat med slutbesiktningar och efterbesiktningar av 
kvävereningsprojektet Invigning av reningsverket skedde den 21 augusti 2014. Nya 
entreprenader på mark- och VA-arbeten, slamsugning och spolning samt transport av 
slam har påböJj ats vilket har medfort fårändrade rutiner och uppföljning av arbetena. 
Avdelningen har varit mycket delaktig i exploateringsprojekt, bland annat Logistik 
Båls ta. 

VA-avdelningen väntas hålla budget i balans och länmar härmed rapporten per 
verksamhet. Uppföljning per investering ingår också i denna rapport, även på 
investeringar rorväntas avdelningen att hålla budget i balans såvida alla upphandlingar 
hinner genomfåras och inte blir överldagade. 

2 Arets händelser 

På VA-enheten har reningsverket byggts om och till, invigning skedde den 21 augusti 
2014. studiebesök har hållits får skalldasser och kommuninvånare. 

Nya avtal har tecknats avseende mark- och V A-arbeten samt slamsugning och spolning. 
Pluggning av brandposter pågår får att minimera risken får sabotage på dricksvattnet. 
Enheten har påböJjat ett fårslag till vattenskyddsområde får Skoldoster. 

Enheten är med i Svenskt Vattens informationskampanj "Mitt vatten" får att ge 
kommuninvånarna tips om hur man kan bidra till friskt vatten, rena sjöar och hav. 

Enheten har delats från avfall och en ny chef har rekryterats. 

3 Viktiga förändringar och trender 

Idag är en stor del av kommunernas anläggningstillgångar får vatten och avlopp 
(ledningsnät, avloppsreningsverk och dricksvattenverk) avskrivna. När nödvändiga 
investeringar görs får att fårnya denna infrastruktur kommer därfår taxan att behöva 
höjas markant. I Håbo har vi redan böljat, i sambanden med utbyggnaden av Bålstas 
reningsverk. 

Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka. 

Anpassningen till ett fårändrat klimat, som kommer att behöva göras, innebär 
investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät. 

Miljökraven ökar. 

4 Volymer och nyckeltal 

4.1 Va-enheten 
. 

Utfall Utfall 
Volym/nyckeltal 

Utfall Budge Aug u s AugOJS 2013 t2014 
ti 2013 ti 2014 . 

·.·. .·· .· . 
. 

. · .. . 

Producerad mängd dricksvatten. m3/år 1 736 1 707 1 240 1 021 
509 000 590 402 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 2 151 2500 1 507 1 642 
122 000 151 094 
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Volym/nyckeltal 
Utfall Utfall 

Progno 
Utfall Budge Augus Augus s helår 
2013 t 2014 ti 2013 ti 2014 

August 
i 2014 

Antal abonnenter, st 5 903 6 000 5 901 5904 5 910 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler 
invånare, men tack vare att VA-enheten har lagat ett antal dricksvattenledningar har 
utläckaget minskat vilket gör att siffrorna inte förväntas öka närunvärt. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka något jämfört med 2013 i takt med att 
konnnunen f'ar fler invånare. 

Antal abonnenter, st 

Antal påkopplingar ökar hela tiden i takt med att exploatering sker inom 
verksamhetsområdet för V A. 

5 Drift- och investeringsredovisning 

5.1 Driftredovisning 

Bokslut 
2013 

Vatten och avlopp gemensamt 12 793 

Vattenverk drift -3 432 

Pumpstationer drift -1 326 

Ledningsnät drift -2 982 

Reningsverk drift -5 545 

Dagvatten o 
Summa -492 

5.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Reningsverket, drift 

' 
Budget 

2014 
' 

14 316 

-3 090 

-1 440 

-2 894 

-6 542 

-350 

o 

Utfall 
Prognos 'aug 

2014 
2014 -

9942 14 366 

-1832 -3 000 

-732 -1 400 

-1199 -2 894 

-4 114 -6 722 

-7 -350 

2 058 o 

Ökade kostnader för slamhanteringen gör kostnaderna förväntas öka. 

5.3 Investeringsredovisning 
' 

Utfall 
T kr 

Bokslut Budget august Prognos 2013 2014 
i 2014 

Kapacitetsökning Bålsta W o -250 o -250 

Omläggningar ledningar -4 993 -7 000 -645 -4 000 

Tankstationer o -1 000 o -1 000 

Bräddningsanordning Skokloster VV o -200 o -200 

Brunnstätning o -500 o -500 

Flytt av ventilation Bålsta VV o -200 o -200 
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Utfall Bokslut Budget Av-Tkr aug u st Prognos Not 2013 2014 vi kel se 
i 2014 

Handkörning Bålsta W o -300 o -300 o 
Renvattenpumpar Bålsta W o -300 o -300 o 
Ekilla pumpstation o -500 o -500 o 
Kemikalietankar/farmartankar o -200 o -200 o 
Asfaltering skokloster VV o -70 o -70 o 
Brutet vatten på pumpstationer o -500 o -500 o 
övergran Tallbacka Kivinge -110 o o o o 
Larm och kommunikation -73 o o o o 
Inventarier, data VA-avdelningen -209 o o o o 
Personaldel, Bålsta ARV -4 574 o o o o 
Exploatering tätort -1 393 o -3 207 -3 000 -3 000 2 

Upprustning pumpstation -231 o o 
Kväverening, BålstaRV -46 517 o o 
Summa -58 100 -11 020 -3 852 

5.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

l & 2. Omläggning ledningar & Exploatering tätort 

o o 
o o 

-11 020 o 

VA-enheten har fått i uppdrag från KF att omfårdela 3 miljoner från omläggning 
ledningar på grund av ökade kostnader i samband med exploatering av V A, då 
anslutningarna har varit kostsamma. Omfårdelningen görs får att Håbo kommun ska 
slippa att låna upp mer medel. Ytterligare intäkter på anslutningsavgifter beräknas 
komma in, därav en fårväntad minskning av kostnaden. 
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1 Sammanfattning 

Matavfallsprojektet är inne i sitt slutskede och nu återstår enbart ett antal flerbostadshus 
och verksamheter samt några villaområden innan hela kommunen har 
matavfallsinsamling. Kärlinköpen gör att avdelningen prognosliserar ett underskott på 2 
miljoner kronor, medel som enligt beslut i miljö- och tek:nilmärnnden tas från 
avfallsfonden. 

Avdelningen har påböJ.j at förprojekteringen av utbyggnaden av återvinningscentralen 
(Å VC) Västerskog och arbetar med att ta fram en ny avfallsplan för Håbo kommun. 

I samband med fakturautskicken har avdelningen informerat om E-faktura vilket gjort 
att andelen anslutna har ökat med 9 % sedan i våras. Införandet av e-tjänster har 
påböJ.jats för att utöka servicen för kommuninvånarna. 

Kundtjänst för V A och avfall har fasats över till kontaktcenter som tar över första 
kontakten med kommuninvånarna och enklare handläggning avseende avfallsärenden. 

2 Arets händelser 

Under året har alla som har onsdags- torsdags- och fredagshämtning fått sina bruna kärl 
för insamling av matavfalL Matavfallsprojektet är inne i sitt slutskede och nu återstår 
enbart ett antal flerbostadshus, villaområden och verksamheter. 

Avdelningen har påbörjat förprojekteringen av utbyggnaden av återvinningscentralen 
(Å V C) Västerskog och arbetar med att ta fram en ny avfallsplan för Håbo kommun. 

I samband med fakturautskicken har avdelningen informerat om E-faktura vilket gjort 
att andelen anslutna har ökat med 9 % sedan i våras, detta medför på sikt att 
avdelningens kostnader för fakturautskick kommer att minska. Införandet av e-tjänster 
har påböJ.jats för att utöka servicen för kommuninvånarna. 

Kundijänst för VA och avfall har fasats över till kontaktcenter som tar över första 
kontakten med kommuninvånarna och er!ldare handläggning avseende avfallsärenden. 

Nya avtal har tecknats avseende transport och förbränning av hushållsavfall. 

3 Viktiga förändringar och trender 

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är 
prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagsti:ftningen. 

Avfallshierarkins prioritetsordning är: 

• förebyggande av avfall 
• återanvändning 
• materialåtervinning 
• annan återvinning, till exempel energiåtervinning 
• bortskaffande. 

I Sverige är det Naturvårdsverket, som har ansvar för det nationella progrannnet för att 
minska mängden farliga änmen i avfallet och de har valt att fokusera på textilier, mat, 
elektronile samt bygg- och rivningsavfalL 
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Fokusområdena har valts ut för att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor 
miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. 

I Håbo kommun kommer vi att ta med detta samband med framtagandet av den nya 
avfallsplanen 2015-2020. 

4 Volymer och nyckeltal 

4.1 Avfallsenheten 

Utfall Utfall Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Budge 

Augus Augus s helår 
2013 t 2014 August 

ti 2013 ti 2014 
i 2014 

Hushållsavfall, ton/år 4 378 4800 3033 2923 4400 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 86 762 88 000 58 421 63 366 90000 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 5 613 5 500 3 935 4129 5 800 

Hushållsavfall, kg/invånare 222 235 154 146,15 220 

Grovavfall, kg/invånare 281 265 200 206,45 285 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) 21 21 21 30 32 
procent 

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall minskar tack vare matavfallsinsamlingen. Fler sorterar ut sitt 
matavfall och sina forpackningar. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besök på återvinningscentralen ökar stadigt. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 

I takt med att insamling av matavfall inf<irs blir fler och fler medvetna om sortering av 
forpackningar och övrigt avfall. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Kommunen :far fler invånare men mängden hushållsavfall forväntas inte öka, tack vare 
inforandet av matavfallsinsamling och då fler sorterar sitt avfall på återvinningsstationer 
och återvinningscentralen. 

Grovavfall, kg/invånare 

Mängden grovavfall är i stort sett densamma som foregående år men forväntas öka 
något. 

Andellmnder som är anslutna till e-faktura (%) procent 

Tack vare en ökad information på de tre senaste faleturarna har andelen som är anslutna 
till e-faktura ökat markant. 
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5 Drift- och investeringsredovisning 

5.1 Driftredovisning 

Bokslut 
2013 

Avfallshantering 2372 

Kundtjänst VA/Avfall 95 

AVe Västerskog -3 472 

Summa -1 005 

5.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Avfallshantering (-2 000 tlrr) 

Budget 
2014 

. 

3 707 

o 
-3 707 

o 

Utfall Prognos Av-
aug 2014 vikelse 2014 

1 377 1 707 -2 000 

-370 o o 
-2 530 -3 707 o 
-1 523 -2 000 -2 000 

På grund av planerade kärlinköp av fonderade medel i samband med införande av 
matavfallsinsamling gör verksamheten ett underskott. 

5.3 Investeringsredovisning 
. 

Utfall 
T kr 

Bokslut Budget august 2013 2014 
i 2014 

Körplåtar Ave o -200 o 
Ombyggnad ny Ave o -500 o 
TV-skärm utomhus o -50 -46 

Summa o -750 -46 

5.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

l. Körplåtar Å VC 

Prognos Av-
vikelse 

-200 o 
-500 o 
-47 3 

-747 3 

Not 

1 

Not 

1 

2 

Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2014/26 § 36 så kommer investeringen för 
körplåtar att utgå. Istället för körplåtar föreslås att ett antal arbetsmiljöåtgärder vidtas, 
bland annat justering av fallskydd, för att öka besökamas säkerhet. Ett ärende gällande 
detta kommer att skrivas fram till nämnden. 

2. TV-skärm utomhus 

En utomhusanpassad informationsskärm till besökare på Å ve har köpts in. 
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Intern kontroll per 31 augusti 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

MTN 2014/21 

En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god 
ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet 
för förtroendevalda och 1jänstemän. Intern kontroll handlar om att ha 
ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort, att det sker på ett bra 
och säkert sätt, både inom verksamhet och ekonomi samt balans mellan 
kostnad och nytta. En god intern kontroll ska bidra till att 
ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs med medborgarnas 
bästa för ögonen. 

I vardagen handlar intern kontroll om många löpande rutiner och processer i 
verksamheten. Det handlar om tillvägagångsätt och processer som säkrar att 
vi når uppsatta mål. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2014-01-17 att anta en plan får intern 
kontroll2014: 

Felaktig hantering av resor och traktamenten, kontrollera att korrekt 
rapportering av resor och traktamenten sker 
Det salmas kärrnedom om rutiner för hur traktamenten och resor ska 
rapporteras i lönesystemet, därför fungerar inte rapporteringen i dagsläget. 
Enhetscheferna behöver få utbildning/information om hur traktamenten och 
resor ska rapporteras i lönesystemet. Detta bör även utvidgas till att innefatta 
övrig personal i organisationen. 

Delegationsordningen följs inte, kontrollera att delegationsordningen följs 
och att återrapportering görs 
Under de senaste åren har fler avdelningar fårsvunnit från miljö- och 
teknileförvaltningen villcet har påverkat innehållet i delegationsordningen. 
Den nu gällande delegationsordningen anpassades inf<ir övergång till 
kommunstyrelsens förvaltning från l juli 2014. En ny delegationsordning 
kommer att tas fram under hösten eftersom kommunstyrelsen kommer att 
hantera de frågor som idag hanteras av miljö- och telmilmämnden från och 
med l januari 2015. Vid kontroll av återrapportering av delegationsbeslut 
har en del brister upptäckts. Informations- och utbildningsinsatser kommer 
att genomfåras under hösten och i böljan av 2015 får att medarbetare ska få 
bättre kännedom om nuvarande delegationsordning samt den nya som 
kommer att gälla från och med l januari 2015. De delegationsbeslut som 
inte återrapporterats under året kommer att återrapporteras snarast. 

Missvisande prognoser, kontroll av prognos 
Under 2013 genomfördes utbildningsinsatser inom ekonomi, beställning och 
faleturahantering för en stor mängd medaTbetare inom fårvaltningen. Under 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

MTN 2014/21 

2014 har denna insats följts upp med en djupare ekonomiutbildning 
framtagen för chefer. Denna genomfördes under våren 2014. Bedömningen 
är att detta har bidragit till att bättre prognoser idag tas fram. 

Följer vi de avtal vi har när vi avropar? Matcha fakturor med avtal 
Ett mindre stickprov har gjorts under året för kontroll av fakturor mot de 
avtal som kommunen har. stickprovet har gjorts för olika verksamheter 
under telmiska avdelningen. A v de fakturor som kontrollerades var det inga 
som saknade avtal. Ytterligare stickprov kommer att ske under hösten. 

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan för 2014 

- Tjänsteskrivelse, 2014-09-16 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmen beslutar att godkänna uppföljningen av intern 
kontroll år 2014. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsexpediering 
leommunstyrelsen 
Tekniska avdelningen 
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Miljö- och tekniknämnden 

MTN §88 

Synpunktsrapportering 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

MTN 2014/65 

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

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

För att möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna synpunkter 
per budgetår, redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag frånjanuari
augusti i samband med delårsbokslutet och frånjanuari-december samtidigt 
med årsbokslutet/årsredovisningen. Synpunkter registreras som klagomål, 
förslag eller beröm. 

Nedan redovisas miljö- och teknikförvaltningens inkomna synpunkter per 
31 augusti 2014: 

Klagomål 

Vildsvin, ca 30 st 

Gäss, ca 5 st 
Belysning, ca 5 

Övriga, ca 3 5 st 

Trafiksäkerhet, ca 15 st 

Avfall, ca l O st 
Hundlatrin, ca 5 st 

Beröm 
Det har även inkommit beröm till exempel välfungerande 
återvinningscentral, fint i skogarna runt Kraftleden och i skogen, 
gatusopning och toppenpersonal på simhallen. 

Förslag 
De fårslag som inkommit har handlat om bättre skyltning, hastighetsgränser 
vid Måttan, bajarnaja vid Kräggabadet, fritidsområde vid Torresta, 
basketplan i Bålsta, papperskorg och bänkar på gångväg vid Dalängens 
äldreboende, publik laddstolpe för elfordon i centrala Bålsta med mer. 
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rnl HÅBO 
~KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 88 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

MTN 2014/65 

Synpunktsrapport for 2014, daterad 2014 (skrivs inte ut i pappersform, 
på grund av antal sidor). 
Tjänsteslaivelse, 2014-09-17 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av 
inkomna synpunkter per 31 augusti 2014, enligt ovan. 

2. Paragrafenjusteras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Tekniska avdelningen 

i/tRAREia l EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.2020 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

Kl. 15.00- 16.00, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Nordberg (MP), ordfårande 
Christer Liden (M), vice ordfårande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Rasmus Kraftelid (M) ersätter Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Peter Björkman (BÅP) 

Solweig Lundkvist (S) 
Helene Cranser (S) 

Per Kjellander, fårvallningschef 
Marie Lindeberg, ekonom 
Anna Darpe, Avfallschef 
Thomas Högberg, VA-chef 
Ulla Lindroth-Andersson, Gatuchef 
Lena Hagman, Fastighetschef 
Yvonne Dalberg-Borgström, Lokalvårdschef 
Susanne Nyström, nämndens sekreterare 

Christer Liden 

2014-10-06, Kommunhuset i Bålsta 

§§ 84- 85, 89 - 92 

Christer Liden (M) 



HÅBO 
I<OMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sa=anträdesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-09-29 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Milj ö- och tekniknämnden 

2014-09-29 

Datumfår 
2014-10-06 anslags nedtagande 2014-10-28 

Håbokommun 



~HÅBO 
_, I<OMMUN 

Miljö- och .tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 84 Redovisning av delegeringsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

§ 85 Redovisning av inkomna handlingar/anmälningsärenden 

§ 86 Delårsbokslut per 31 augusti 2014, omedelbar justering 

§ 87 Intern kontroll per 31 augusti 2014, omedelbar justering 

§ 88 Synpunktsrapportering 2014, omedelbar justering 

§ 89 Attesträtt 2014 

§ 90 Omfördelning i investeringsbudget för avfallsenheten 

§ 91 Uppdragslistan 

§ 92 Information från förvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §84 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

MTN 2014/13 

Miljö- och teknilmämnden har fort över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordforande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
miljö- och telmiknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
telmilmämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och telmilmämnden. 

Gatuavdelningen 
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 
Parkeringstillstånd for rörelsehindrad 

Avfallsavdelningen 
Uppehåll i avfallshämtning 
Hämtning på annan plats/delat kärl 

VA-avdelningen 
Avstängning, bristande betalning 

Beslutsunderlag 

2 st 
9 st 

4 st 
l st 

4 st 

Sammanställning av delegeringsbeslut, 2014-09-16 

- Tjänsteskrivelse, 2014-09-16 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som fortedmas i protokollet den 29 september 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.2012 



~HÅBO 
"'-' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §85 MTN 2014/31 

Redovisning av inkomna handlingar/anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan var av intresse for ledamöterna i 
milj ö- och telmiknämn den. De presenteras i en sammanställning, 
handlingama finns i en pärminfor vmje sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-09-16 
- Tjänsteslaivelse, 2014-09-16 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
inkomna handlingar som forteolmas i protokollet den 29 september 
2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2014.2013 



HÅBO 
I<OMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §89 

Attesträtt 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

MTN 2013/85 

Enligt kommunstyrelsens attestreglemente ska vaij e nämnd se till att det 
infor varje nytt år finns en förteckning över de attestanter som är aktuella 
samt deras namnteckningar. Förteckningar skalmytas till ansvarsnivå. 

Tekniska avdelningen föreslår att miljö- och telmilmämnden ger miljö- och 
tekniknämndens ordforande attesträtt med ansvarskod 81000000 
( ordforande miljö- och teknilmämnden) kopplat till verksamhet 10910. 

Avdelningen fareslår dessutom, att miljö- och telmiknämnden ger 
forvaltningschefen attesträtt med ansvarskodsintervallet 83000000-
89990000 kopplat till verksamhetskoder. 

Ansvar Beskrivning Verksamhet 

83000000 Teknisk chef 91010-91012 

83100000 VA-chef 76510-76561 

83200000 Gatuchef 24310-73200 

83220000 Badmästare 34300 

83400000 Lokalvårdschef 91030 

83600000 Fastighetschef 91020-91040 

84000000 Avfallschef 77000-77030 

89000000-89590000 Kostchef 44120,44140 

89600000 Kostchef 45131,45161 

89710000-89790000 Biträdande kostchef 40740,40750 

89810000 Kostchef 54120 

Attesträtten avser år 2014 

Aktuell attestforteckning forvaras på kommunstyrelsefOrvaltningen där det 
framgår vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-09-23 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2021 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §89 MTN 2013/85 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att ge attesträtt under 2014 till miljö
och telmilmämndens ordforande för ansvarskod 81000000 (ordförande 
miljö-och telmilmämnden) kopplat till verksamhet 10910. 

2. Miljö- och telmilmämnden beslutar att ge förvaltningschefen attesträtt 
under 2014 med ansvarskodsintervallet 83000000-8999999 kopplat till 
verksamhetskoder enligt ovanstående redovisning. Förvaltningschefen 
kan i sin tur besluta om attestarrter på förvaltningen. Attesträtten avser år 
2014. 

Beslutsexpediering 
Ordforande i miljö- och telmiknämnden 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Förvaltningschef 
Teknisk chef 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ 10( l 
Nr 2014.2021 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§ 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

MTN 2014/23 

Omfördelning i investeringsbudget för avfallsenheten 

Sammanfattning 
Atervinningscentralen Västerskog är en av de mest besökta platserna i 
kommunen. Den böljar också bli några år gammal, vilket resulterat i en hel 
del slitage på anläggningen. För att upprätthålla en säker anläggning och en 
bra arbetsmiljö för både anställda och besökare behövs det vidtas en del 
åtgärder: 

- Åtgärda skyddsräcken runt containrar- sitter idag löst och fallrisken är 
stor. 

- Reparera asfalten - idag blir det stora vattensamlingar framför 
containrarna som besökarna måste ldiva i eller över. Detta medför en 
säkerhetsrisk på vintern då de fryser till is och risken för halka är stor. 

- Installera ventilation i boden för farligt avfall. Idag när personalen 
hanterar farligt avfall som ska tömmas över i andra behållare, kan de 
utsättas för ångor som inte är hälsosamma, därför skulle en utsug behöva 
installeras. 

Avseende åtgärdande av skyddsräcken kommer det att utföras återmontage 
av 47 stycken staketsektioner istället för 59 stycken. Priset blir då ca 60 000 
kronor istället för 7 4 000 kronor. 

Sammanfattningsvis rorslås 150 000 kronor amilirdelas frånprojekt 
"körplåtar" till ett nytt projekt "Säker A V C-anläggning" 

Beslutsunderlag 
Offert 2-CON - räcken 

Offert Lemminkäinen- asfaltering 
Offert Bravida-ventilation 

Tjänsteskrivelse, 2014-09-11 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar om omfördelning i 
investeringsbudgeten enligt ovan redovisning för avfallsenheten. 

Beslutsexpediering 
Ekonomavdelningen 
Avfallsenheten 

JUSTERARE !); 

~ IG~ l 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2023 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 91 

Uppdragslitstan 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

MTN 2014/14 

Miljö- och telmiknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella och 
avslutade uppdrag som fårvallningen har fått. Listan gåsigenom vruje 
sammanträde. 

På sammanträdet den 25 augusti beslutades om nytt uppdrag: Kostenheten 
får i uppdrag att ytterligare utreda möjligheten att utöka andel ekologisk 
frukt och grönsaker/rotsaker/potatis under en rimlig tidsperiod. 

Detta uppdrag läggs till på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 

Uppdragslista daterad 2014-08-26 
Tjänsteskrivelse, 2014-09-18 

Beslut 

l. Miljö- och telmilmämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppdragslista, daterad 2014-08-26. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.2025 



rQ HÅBO te' KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susanne Nyström 
Administratör/nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

RAPPORT 
Datum 
2014-08-26 

1 (1 O) 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.1759 

Uppdragslistan uppdaterad efter sammanträde 2014-08-25 

090504 
§44 

120507 
§52 

2012/53 

lit(]{ 

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

Säkra ridvägar i kommunen 
Uppdra till förvaltningen att ta 
kontalet med Håbo Marknads AB 
för att undersöka möjligheten att 
imätta säkra ridvägar utanför 
tätbebyggt/detaljplanelagt 
område. 

ULA 

inv•,nte·rin,~ h••rgjorts 
vilket har visat på ett 
behov av ca 1,3 mkr för att 
"nollställa" utemiljöernas 
status så att den blir pd en 
acceptabelnivå för att 
man sedan s/ca kunna 
underhålla 
anläggningarna efter en 
upprättad skötselplan. 
Platsspecifika 
underhållsplaner har inte 
tagits fram, däremot har 
alla gårdar inventerats sd 
att verksamhetten har en 
bild av hur stora ytorna är 
och vilken utrustning som 
fluns. Upprättande av 
underhållsplaner för ett 

regelbundet och mer 
frekvent underhåll 
kommer att leda till ökade 
kostnader om planema 
ska kunna följas. Det 
kOJlimer att krävas att 
underhållet antingen 
upphandlas eller att 
personalstyrkan utökas. 
Deu nuvarande 
organisationen har inte 
kapacitet för att hi mm 
med detta. 

status. Gatuavdelningen 
har inte kwmat prioritera 
kostttadsberälming för 
skyltning med mer eller 
fått till stånd ett skriftligt 
godkämzande från Håbo 
Marknads AB att få 
föl'lägga ridvägartta till 
skogama mellan Skörby 
och Lastberget 

A11läggJzing av ridvägarna 
förutsätter skyltning och 
eventuell röjning och 
gallring. 

18. 



120604 
§72 

MTN 
140825 
§ 78 

HÅBO 
KOMMUN 

2014/60 

"Hälsans stig" i Håbo 
kommun 
Uppdra till forvallningen att 
utreda möjlig sträckning for en så 
kallad "Hälsans stig" 
Uppdra till forvallningen att 
utreda omHjärt- och lungsjukas 
riksforhunds projekt ''Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

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

Utreda möjligheten att all 
frukt och grönsaker som 
serveras på förskolan ska 
vara ekologiska 
Möjlighet att utöka andel 
ekologisk fmkt och 
grönsaker/rotsaker/potatis under 
en rimlig tidsperiod 

Medborgarförslag om att HK 
tar över ansvaret för den 
offentliga gatubelysningen i 
söderskogen 
Uppdra till forvaltDingen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
foreningen och E-ON gällande 

RAPPORT 2(10) 

Datum 
2014-08-26 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1759 

En intresseanmälan 
anordna Hälsans stig i 
Håbo kommun har 
skickats till Hjärt- och 
lungsjukas riksjörbtmd. 
Det är de som driver 
projektet och har 
rättigheten till H litsans 
stig. De ska vara med och 
bestämma sträckningen 
och det är de som låter 
trycka upp s/ryltar, kartor 
och broschyrer. 
Gahmvdelttingen har 
ännu inte fått något svar 
på intresseanmälan, bara 
besked om att den har 
mottagits. Bedömningen 
är ändå att den bör kunna 
färdigställas under hösten. 

samjiilligheteJts 
ordförande i juni utsågs 
en lämplig plats. Den plats 
som attsågs lämplig ligger 
nordväst om där 
Dammenleden går ut pd 
slottsskogsleden i ~torra 
delen av Slottsskogelt. Pd 
grund av semestrar har en 
jörstudie/projekteriltg inte 
kommit igdng. 

Uppskattad merkostnad 
av utökningfrån 35% till 
70% ekologiskt är ca 
87 500 kronor per år, 
detta behöver utredas mer 

Uppdraget avslutat 

25. 



MTN 
100928 

§ 78 

120507 
§51 

MTN 
090929 

§76 

121210 
§ 141 

HÅBO 
KOMMUN 

2008/113 

2012/52 

2010/111 

Motion om färdigställande 
av Asledens förlängning 
Uppdra till forvallningen att inom 
befmtlig budget bekosta 
forprojekteringen av 
forlängningen av Åsleden. 

satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. satsa på idrott, 
demokratidag, ungdornsråd etc. 
Infora en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 

Uppföljning av plan för 
valfrihet och konkurrens i 
samband med delårsbokslut 
år 2010 
Uppdra till forvaltDingen att 
utreda vilket som är mest 
ekonomiskt lönsamt av att hyra in 
arbetskraft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen regi 
gällande driften for gata och park. 

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

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

Blåstrukturplan/Vattenplant 
Vattenstrategi 
Uppdra till forvaltDingen att i 
samband med framtagande av 
kommande översiktsplan ta fram 
en vattenplan i nära samarbete 
med plan- och 

RAPPORT 3(10) 

Datum 
2014-08-26 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1759 

ULA 

ULA 

Uppdraget avslutat 

vara 
uppdragslistan och därfOr 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

rapport från Ramböll, 

Uppdraget avslutat 

KF§ 
beslutar dänned att anse 
medborgarfårslaget 
besvarat. 

Uppdraget avslutat 

kommunstyrelsen samt 
plan- och utvecklings
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

Finns inget 

17. 

Finns 

7. 



HÅBO 
KOMMUN 

Ombyggnad av Cafe Håbo 
Uppdrag till forvallningen att 
påhölja ombyggnaden av Cafe 
Håbo som ska invigas i böljan av 
sommaren. 

MTN 2010/111 kommun 
110518 fossilbränslefri kommun 

§76 senast år 2030 
Uppdra till forvallningen att 
utvidga resurserna på miljö-
strategiska enheten (for att 
möjliggöra kommunens mål-
sättniug om "Häbo kommun en 
fossilbränslefri kommun senast 

2010/111 
Ta fram förslag på rening av 

110406 
§ 47 

dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

MTN 2011/86 
Friluftsplan/Upplevelseplan 

130415 
§39 

Uppdra till fOrvallningen att fram 
en Friluftsplan/Upplevelseplan for 
Håbo kommun. 

MTN 2012/95 
Avrop från ramavtal 

121001 
Utvärdering av upphandlingen 

§ 98 
under 2013, nytt forslag till nästa 
period får avrop avelenergi 

MTN 2012/83 
120827 

Borttagande av bommar på 

§ 81 
gång- och cykelvägar för att 
öka tillgängligheten för 
cyklister 
Återrapportering och 
konsekvensbeskrivning om 
borttagande av bommar på gång-
och cykelvägar. 

RAPPORT 4(10) 

Datum 
2014-08-26 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1759 

Upddraget avslutat 

gjordes från 
16. 

kmmmmfullmäktige fOr 
2012. 

Uppdraget avslutat 

MK 
bidrag en utredning 
grenorofOrts om 
möjligheterna att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet KS 
ansvarar för planområdet 
Uppdraget avslutat fOr 
fOrvaltningen. 

MK 23. 
med besökskartan. 

Uppdraget avslutas 

LS Uppdrag från nämnden Finns inget 
Redovisning av uppdraget 
20130930. 

Uppdraget avslutas 

UL Beslut om att 26. 
nyuppsättning av bommar 
längs gång- och cykelvägar 
minimeras samt att 
befintliga bommar som 
skadas inte byts ut 

Uppdraget avslutas 



HÅBO 
KOMMUN 

Användande av Granvallen 
för idrottsverksamhet (samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid 
G·ransäterskolan) 
Uppdra till forvattningen att 
utreda kostnader och 
konsekvenser 
Utredning om anläggande av 
gräsplan på Gransäterskolans 

MTN 2012/49 Motion om användning av 
120507 

§ 48 
"grön" asfalt för beläggning 
av gator med mer 
Utreda möjligheterna att använda 

MTN Ansökan om medlemskap i 
110406 

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

MTN 2010/111 Handlingsplan 
110406 

§ 46 
fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till forvattningen att 

MTN 
110518 

utreda möjligheterna for Håbo 
kommun att bli en fossilbränslefri 

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

MTN Miljöstrategi (tidigare 
110406 

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

RAPPORT 
Datum 
2014-08-26 

5(10) 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1759 

användande överlämnas till 
KS. 

till KF som 
bifaller motionen 

AA l. 
kommunstyrelsen enligt 
beslut MTN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

kommunstyrelsen enligt 
5. 

beslut MTN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 

AA 4. 
kommunstyrelsen enligt 
beslutMTN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MTN 



HÅBO 
KOMMUN 

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

110406 
Medborgarförslag om 

§ 39 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda förutsättningarna för 
naturreservat eller andra 
skyddsformer för Lillsj ön och 
Bätsbacken. 

MTN 2013/39 
Kommunal vatten- och 

130506 
§54 

avloppsvattenplan 
Uppdra till förvaltningen att i 
sarnarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
Håbo Marknads AB ta fram en 
konnnunal vatten- och 

MTN 2012/54 
Underlag till cykelplan 

111005 
§98 

( cykelpolicy/cykelstrategi) 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till Cykelpolicy i 
Cykelplan/Cykelstrategi för 
antagande i KSIKF. Detta för att 
öka cyklande! i konnnunen och 
bidra till en levande, trygg, säker 
och attrakliv utemilj ö i Håbo och 
öka Håbo kommuns varumärke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 

MTN 
110406 

Handlingsplan fossil-

§ 46 
bränslefri kommun 2030 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten för Håbo bli 
en fossilbränslefri konnnun till 
2030 samt tillsätta en arbetsgrupp 
för att ta fram en handlingsplan 
som redovisas under en hearing 
vid miljöveckan 2012. 

RAPPORT 6(10) 

Datum 

2014-08-26 
Vår beteckning 

MTN2014/14 nr 2014.1759 

kommunstyrelsen enligt 
boslut MlN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MlN 

MK till Finns· 
kommunstyrelsen enligt 
beslutMlN § 113/13. 
Uppdraget avslutas hos 
MlN 

fårvattning/avdelning som 
har ansvar får att starta och 
driva på arbetet med 
planen 

ULA 21. 
till fårvattningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande 
karta för Håbo kommun., 
konsultkostnad ca 150 tlcr, 
ej möjligt att utfåra under 
2012 på grund av den 
ekonomiska situationen. 

Uppdraget flyttat till 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljöstrategi (tidigare 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till fårvallningen att ta 
fram en miljöplan/program får 
Håbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till fårvallningen att 
tillsätta en arbetsgrupp får att 
arbeta med miljöplan/program får 
Håbo kommun. 

MTN 2010/111 Naturreservat Bålstaåsen 
110406 

§ 44 
Uppdra till fOrvallningen att 
fortsätta utreda möjligheterna får 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreseryat under 

2011-2014. 

MTN Ansökan om medlemskap i 
110406 

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

MTN 2011/14 Medborgarförslag om 
110406 inrättande av två 

§ 39 naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till fårvallningen att 
utreda fårutsättningarna for 
naturreservat eller andra 
skyddsformer får Lillsj ön och 

MTN 
130506 

Kommunal vatten- och 

§54 
avloppsvattenplan 
Uppdra till fårvallningen att i 
samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt 
Håbo Marknads AB ta fram en 
kommunal vatten-och 
avloppsvattenplan. 

RAPPORT 7(10) 

Datum 
2014-08-26 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1759 

kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

grund 
3. 

av omorganisationen 

kommunstyrelsen på grund 
l. 

av omorganisationen 

Uppdraget 
kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

kornmunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 



HÅBO 
KOMMUN 

Underlag till cykelplan 
(cykelpollcy/cykelstrategi) 
för Håbo kommun 
Undersöka möjligheterna att ta 
fram underlag till 
Cykelpolicy/Cykelplan/ 
Cykelstrategi får antagande i 
KS/KF. Detta får att öka 
cyklande! i kommunen och bidra 
till en levande, trygg, säker och 
attrakliv utemilj ö i H åbo och öka 
Hå bo kommuns varumärke! I 
samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta 
över cykel- och gångvägar i 

-
MTN 

130617 
säkerhet i kommunhuset 

§ 65 
Uppdra till förvaltningen att 
genomfåra föreslagna åtgärder 
och finansiera dem enligt 

MTN 2009/36 
Medborgarförslag om att 

090609 
§56 

anordna en hundrastgård 
inom Västerängsområdet 
Uppdra till förvaltningen att 
undersöka möjligheten att uppfåra 
ett antal hundrastgärdar inom 
kommunen. 

20101111 
Undersöka möjligheterna att 

110406 
§52 

i samband med 
nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 
Uppdra till fårvallningen att 
organisera ett studiebesök får 
nämnden till Hallsbergs kommun 
får att ta del av deras erfarenbeter 
gällande rötning av slam. 

MTN 2010/106 
Utökning av befintliga 

101207 
§ 121 

verksamhetsområden 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om ytterligare fastigbeter 
kan inlduderas i befintliga 
verksamhetsområden. 

RAPPORT 8(10) 

Datum 
2014-08-26 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1759 

kommunstyrelsen på grund 
av omorganisationen 

LS Uppdraget 
återrapporterades och 
avslutades 20140217 

Finns inget 
Dalen klar.lnfo finns på 
hemsidan och i BuB-
bladet. Uppdraget 
avslutades pil nämndens 
sammanträdeden 5 maj 
2014. 

AD 14. 

Avvaktamed 
biogasanläggning i och 
med stora 
investeringskostnader i 
fårhållande till mängd 
sl~m. 

inget 
plan- och utvecklings-
avdelningen 



HÅBO 
KOMMUN 

Ta fram förslag på en 
"vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har for avsikt att 
under våren 2011 bölja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

MTN Energieffektivisering i 
110406 

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

MTN 2010/111 Ta fram åtgärdsprogram för 
110406 

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

Uppdra till forvallningen att 
inventera och ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens 

131104 
Vegetarisk rätt i grundskolan 

§ 92 
Uppdra till forvallningen att 
utreda möjligheten att införa 
alternativ vegetarisk rätt fOr 

MTN 2014/18 Mer ungdomlig mat i skolan 
140217 Uppdra till kostavdelningen att 

§ 23 verkafören 
modemare/ungdomligare 
mathållning i samarbete med 

MTN Anläggande av dirtbikebana 
120827 

§9 
Återrapp01tering och 
konsekvensbeskrivning av att 
aolägga en dirtbikebana i Bålsta. 

RAPPORT 9(10) 

Datum 
2014-08-26 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1759 

antagen av KF 
2012-09-24 § 102 

Ansökan får 
vattenskyddsområde får 
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 

13. 
strategin fåreslås arbetas in 
i milj östrategin 

12. 

CG 31. 

32. 

ULA 27. 
Facebook I nuläget finns 
ingen placering. 



HÅBO 
KOMMUN 

Gångväg på banvallen vid 
stämsvik samt 
utryckningsväg från 
Ekolskrog till stämsvik 
Uppdra till förvaltningen att i 
samband med besvarande av 
motion om GC-väg via stämsvik 
även ta med ovan gångväg och 
utryckningsväg. 

*Uppdrag som beslutats utanfor ärendet 

RAPPORT 1 0(1 O) 

Vår beteckning 
MTN2014/14 nr 2014.1759 

Datum 
2014-08-26 

Avtal är tecknat med 
fastighetsägare får tillffillig 
räddningsväg. 

inga uppdragsnummer. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-09-29 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §92 MTN 2014/15 

Information från förvaltningen 

- Nya VA-chefen Thomas Högberg presenterades. 

- Vid inspektion av vattenverket i Skokloster upptäcktes brister vid 
råvattenintaget. Detta innebär att l - 2 miljoner av V A-investeringarna 
måste omföras för att täcka kostnaderna för att åtgärda bristerna. Förslag 
till beslut i nästa nänmd. 

- Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet om reviderad 
dagvattenpolicy för ytterligare utskick på internremiss till nämnderna. 
Utskick kommer att ske vecka 41 med fyra veckors remisstid. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2047 
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