
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-03-23  

Kommunfullmäktige 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Ulf Winberg (M), Ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 

Carina Lund (M) 

Catherine Öhrqvist (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Anna Wiberg (M) 

Björn Hedö (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Göran Eriksson (C) 

Leif Zetterberg (C) 

Sara Ahlström (C) 

Gunilla Alm (L) 

Anders Cyrillus (L) 

Christian Nordberg (MP) 

Marie Nordberg (MP) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Nina Manninen (S) 

Kurt Hedman (S) 

Akasya Randhav (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 

Bo Johnson (M) 

Cecilia Lidén (M) 

Roger von Walden (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Bertil Brifors (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Mari Lindros (C) 

Ingvar Nilfjord (L) 

Cecilia  Bergstedt (L) 

Ulrika Wallin (MP) 

Sabine Noresson (MP) 

Helén Embretsén (KD) 

Arvo Väisänen (KD) 

Sixten Nylin (S) 

Maria Annell (S) 

Ariel Pardo (S) 

Hariette Nordström (S) 

Antonio Lopez (S) 

Solveig Kalliomäki (S) 

Joakim Ringvall (S) 

Ulla Hedman  (S) 

Pirjo Thonfors (-) 

Linnéa Hellberg (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Laila Sverndal (V) 

Osman Yilmaz (V) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 3 april 2017, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
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 KALLELSE 

 Datum  

 2017-03-23  

Kommunfullmäktige 
 

 
Justeringssammanträde:  

Torsdagen den 6 april kl. 15.00, konferensrum Glasburen 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordningen samt prövning av att kallelse skett i laga ordning  

 

2.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: Förslag på lösning av parkeringsproblem vid 

våra båtklubbar och för personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot 

Aronsborgs Konferenshotell 

Förslagsställare: Lennart Wetterholm 

Dnr 2017/00217  

 

3.  
Svar på medborgarförslag: Skateboardhall inomhus  

Förslagsställare: Stefan Lillis Åkesson 

Dnr 2016/00639  

 

4.  
Svar på medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på Granåsen 

Förslagsställare: Lukas Ivarsson 

Dnr 2016/00485  

 

5.  
Svar på medborgarförslag: Utökad belysning vid Kvarnkojan på Granåsen  

Förslagsställare: Lars Ivarsson 

Dnr 2016/00493  

 

6.  
Svar på medborgarförslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvägen 

Förslagsställare: Kjell Åberg 

Dnr 2016/00400  

 

7.  
Svar på motion: Ritualslaktat kött i kommunens verksamheter 

Motionär: Linnea Bjuhr (SD) 

Dnr 2016/00356  

 

8.  
Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun 

Motionärer: Agneta Hägglund (S), Eva Staake (S) 

Dnr 2016/00133  

 

9.  
Svar på motion: Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre via 

äldreboenden, föreningar och skolor 

Motionärer: Linnea Bjuhr (SD), Pirjo Thonfors (-) 

Dnr 2016/00166  
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 KALLELSE 

 Datum  

 2017-03-23  

Kommunfullmäktige 
 

 

10.  Svar på motion: Säkra busshållplatser i hela kommunen  

Motionärer: Linnea Bjuhr (SD), Robert Kohlström (SD) 

Dnr 2016/00355  

 

11.  Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Motionär: Michael Rubbestad (SD) 

Dnr 2016/00516  

 

12.  Svar på motion: Kommunal hyresgaranti 

Motionär: Fredrik Anderstedt (S) 

Dnr 2016/00382  

 

13.  Exploateringsbudget för Bålsta Centrum, del av etapp 1 

Dnr 2017/00137  

 

14.  Stimulansmedel från Boverket för att främja ökat bostadsbyggande 

Dnr 2016/00696  

 

15.  Årsredovisning 2016 

Dnr 2017/00112  

 

16.  Mindre ändring av avfallsföreskrifterna 

Dnr 2016/00504  

 

17.  Avfallstaxa 2017 

Dnr 2017/00034  

 

18.  Möjligheten att förhyra kommunala lokalen "Borgen" 

Dnr 2017/00155  

 

19.  Fyllnadsval av vice ordförande i socialnämnden samt nämndeman i Uppsala 

tingsrätt 

Dnr 2017/00218  

 

20.  Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt hemställan 

om ny sammanräkning 

Dnr 2017/00175  

 

21.  Entledigande från uppdrag som vice ordförande i valnämnden och ersättare i 

kommunfullmäktige samt fyllnadsval och hemställan om ny sammanräkning 

Dnr 2017/00249  

 

   

Ulf Winberg 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 
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POSTADRESS 
746 52 Bålsta 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-500 00 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommunstyrelsen@ha
bo.se 

 

 

 

 ANVISNING 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-03-16 KS  nr 328 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mötets öppnande KF 

 

1. Upprop förrättas av sekreteraren 

2. Val av justerare 

Förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll. 

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar 
att kungörelse har skett i laga ordning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-03-15 KS 2017/00217 nr 73874 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Förslag på lösning av parkeringsproblem vid 
våra båtklubbar och för personer med båtsläp som sjösätter vid 
rampen mot Aronsborgs Konferenshotell 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen iordningställer en gemensam grus- eller asfaltplan för tillfälliga 

uppställningar av bilar med båtsläp för att komma till rätta med 

parkeringsproblemen i området. Denna kan på vintertid användas som 

skridskobana med spolad is.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 2
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Personuppgifter skyddade (PUL)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 65 Dnr 2016/00639 

Svar på medborgarförslag: Skateboardhall inomhus 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med hänvis-

ning till förvaltningens bedömning nedan. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag, där en inomhushall för skateboard föreslås uppföras 

permanent i IP-gallerian. Skateboardverksamheten erbjudits möjlighet att 

låna dessa lokaler under innevarande vinter, men lokalerna bör, enligt för-

slagsställaren, permanent vigas för ändamålet. Detta bör gärna ske i samar-

bete med fritidsgårdarnas verksamhet.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att lokalerna i IP-gallerian inte ägs 

av Håbo kommun, utan att kommunen hyr dessa av en extern fastighetsä-

gare. Nuvarande hyresavtal för lokalen går ut år 2019. Om avtalet inte sägs 

upp så förlängs det automatiskt i ytterligare tre år.   

För närvarande arbetar förvaltningen därför med att utveckla lokalerna i IP-

gallerian för de lokalbehov som finns i kommunen. Förvaltningen har, i 

detta arbete, bedömt att det är viktigt att prioritera skateboardverksamheten, 

då den är väsentlig för många ungdomar och skapar såväl sysselsättning 

som en mötesplats.  Tanken är därför att skateboardverksamheten ska få 

disponera delar av lokalen, i enlighet med de önskemål som framförs i med-

borgarförslaget. Nu pågår därför reparationer av golvet i lokalen så att det 

ska gå att åka skateboard där på ett bättre sätt och därefter ska också en 

ramp byggas. Övriga delar av lokalen ska kopplas till fritidsgårdarnas verk-

samhet och kunna disponeras mer flexibelt med bokningar vid behov och 

för att unga själva ska kunna skapa aktiviteter. I dagsläget saknar kommu-

nen lokaler av denna flexibla karaktär.  

Det går, med hänvisning till att förvaltningen inte äger lokalerna i IP-

gallerian, inte att utlova en permanent skateboardhall. Istället måste kom-

munen göra en utvärdering av behovet av lokalerna i samband med att avta-

let löper ut 2019. Under förutsättning att kommunen väljer att låta avtalet 

löpa vidare på ytterligare tre år finns i dagsläget ingenting som tyder på att 

lokalerna inte kommer att kunna användas för skateboardändamål även efter 

2019.   

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att fullmäktige anser 

medborgarförslaget besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 48 

Ärende 3
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Tjänsteskrivelse 2017-01-23 

Medborgarförslag 2016-11-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) önskar få antecknat till protokollet att hon hoppas att 

förvaltningen kommer att arbeta aktivt med att få till en förlängning, så att 

skateboardhallen ska bli kvar.    

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 48 Dnr 2016/00639  

Svar på medborgarförslag: Skateboardhall inomhus  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med hänvis-

ning till förvaltningens bedömning nedan.    

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag, där en inomhushall för skateboard föreslås uppföras 

permanent i IP-gallerian. Skateboardverksamheten erbjudits möjlighet att 

låna dessa lokaler under innevarande vinter, men lokalerna bör, enligt för-

slagsställaren, permanent vigas för ändamålet. Detta bör gärna ske i samar-

bete med fritidsgårdarnas verksamhet.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att lokalerna i IP-gallerian inte ägs 

av Håbo kommun, utan att kommunen hyr dessa av en extern fastighetsä-

gare. Nuvarande hyresavtal för lokalen går ut år 2019. Om avtalet inte sägs 

upp så förlängs det automatiskt i ytterligare tre år.   

För närvarande arbetar förvaltningen därför med att utveckla lokalerna i IP-

gallerian för de lokalbehov som finns i kommunen. Förvaltningen har, i 

detta arbete, bedömt att det är viktigt att prioritera skateboardverksamheten, 

då den är väsentlig för många ungdomar och skapar såväl sysselsättning 

som en mötesplats.  Tanken är därför att skateboardverksamheten ska få 

disponera delar av lokalen, i enlighet med de önskemål som framförs i med-

borgarförslaget. Nu pågår därför reparationer av golvet i lokalen så att det 

ska gå att åka skateboard där på ett bättre sätt och därefter ska också en 

ramp byggas. Övriga delar av lokalen ska kopplas till fritidsgårdarnas verk-

samhet och kunna disponeras mer flexibelt med bokningar vid behov och 

för att unga själva ska kunna skapa aktiviteter. I dagsläget saknar kommu-

nen lokaler av denna flexibla karaktär.  

Det går, med hänvisning till att förvaltningen inte äger lokalerna i IP-

gallerian, inte att utlova en permanent skateboardhall. Istället måste kom-

munen göra en utvärdering av behovet av lokalerna i samband med att avta-

let löper ut 2019. Under förutsättning att kommunen väljer att låta avtalet 

löpa vidare på ytterligare tre år finns i dagsläget ingenting som tyder på att 

lokalerna inte kommer att kunna användas för skateboardändamål även efter 

2019.    

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att fullmäktige anser 

medborgarförslaget besvarat.    
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-23 

Medborgarförslag 2016-11-27   

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-01-23 KS 2016/00639 nr 72520 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Skateboardhall inomhus  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med 

hänvisning till förvaltningens bedömning nedan.    

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag, där en inomhushall för skateboard föreslås uppföras 

permanent i IP-gallerian. Skateboardverksamheten erbjudits möjlighet att 

låna dessa lokaler under innevarande vinter, men lokalerna bör, enligt 

förslagsställaren, permanent vigas för ändamålet. Detta bör gärna ske i 

samarbete med fritidsgårdarnas verksamhet.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att lokalerna i IP-gallerian inte ägs 

av Håbo kommun, utan att kommunen hyr dessa av en extern 

fastighetsägare. Nuvarande hyresavtal för lokalen går ut år 2019. Om avtalet 

inte sägs upp så förlängs det automatiskt i ytterligare tre år.   

För närvarande arbetar förvaltningen därför med att utveckla lokalerna i IP-

gallerian för de lokalbehov som finns i kommunen. Förvaltningen har, i 

detta arbete, bedömt att det är viktigt att prioritera skateboardverksamheten, 

då den är väsentlig för många ungdomar och skapar såväl sysselsättning 

som en mötesplats.  Tanken är därför att skateboardverksamheten ska få 

disponera delar av lokalen, i enlighet med de önskemål som framförs i 

medborgarförslaget. Nu pågår därför reparationer av golvet i lokalen så att 

det ska gå att åka skateboard där på ett bättre sätt och därefter ska också en 

ramp byggas. Övriga delar av lokalen ska kopplas till fritidsgårdarnas 

verksamhet och kunna disponeras mer flexibelt med bokningar vid behov 

och för att unga själva ska kunna skapa aktiviteter. I dagsläget saknar 

kommunen lokaler av denna flexibla karaktär.  

Det går, med hänvisning till att förvaltningen inte äger lokalerna i IP-

gallerian, inte att utlova en permanent skateboardhall. Istället måste 

kommunen göra en utvärdering av behovet av lokalerna i samband med att 

avtalet löper ut 2019. Under förutsättning att kommunen väljer att låta 

avtalet löpa vidare på ytterligare tre år finns i dagsläget ingenting som tyder 

på att lokalerna inte kommer att kunna användas för skateboardändamål 

även efter 2019.    

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att fullmäktige anser 

medborgarförslaget besvarat.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-23 KS 2016/00639 nr 72520 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Anpassning av lokalerna i IP-gallerian till skateboardverksamhet sker inom 

befintlig ram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom uppföljningen av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut som görs årligen.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kultur- och livsmiljöavdelningen – för åtgärd 

Kansliet   
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2016-11-27

Från:
Stefan Lillis Åkesson
Abbotvägen 9
746 95 Skokloster

Till:
Håbo Kommun

Medborgarförslag om inomhus skateboardhall i Bålsa. 

Jag flyttade till Idealbyn i Skokloster 1992 och stoppade några ungdomar från att leka skogsbrand. 
Istället frågade jag vad dom ville göra och dom ville åka skateboard. Som professionell 
skateboardåkare blev jag glad och satte igång med spontana skateboardskolor.

Bra och säkra skateboardmöjligheter fanns inte i vare sig Skokloster eller Bålsta. Jag tog kontakt 
med kommunen och sedan dess har jag jobbat med kommunen för att kunna få till 
skateboardparker både inomhus och utomhus.

För några år sedan fick Bålsta äntligen en liten betongpark (som dock bör byggas ut). I Skokloster 
har vi "ockuperat" en tennisplan till en del tennispelares irritation. Nu ska det äntligen anläggas yta 
för skatepark i Skokloster, det skulle gjorts i år men verkar dra ut på tiden.

Inomhusmöjligheterna är sämre, rena katastrofen. Ska man komma någon vart i den här sporten, 
som nu är med i riksidrottsförbundet och kommer med i OS i Tokyo 2020 så räcker inte de få 
åkbara veckorna under sommaren.

Kommunen har hjälpt mig genom alla år att kunna ha något provisoriskt inomhus för att jag ska 
kunna träna och fortsätta min karriär, som förhoppningsvis tar mig till OS 2020 då min gren 
freestyle kan bli en uppvisningsgren. Utsedd till Årets Håbobo för några år sedan skulle det vara 
fantastiskt att representera Håbo Kommun i Tokyo 2020. Men för att det ska bli så måste jag 
naturligtvis kunna träna regelbundet. Och i framtiden kanske vi får se någon ny förmåga från Håbo 
Kommun ta hem ett OS guld, tack var möjligheter till skateboard-träning i Håbo Kommun.

Första inomhusstället var Fritidgården Hörnan på Fridegård, i den lilla gymnastiksalen där. Men 
skolan byggdes om och det försvann. Istället fick vi köra i Mansängens gymnastiksal, där ett fint 
samarbete med PRO gjorde det möjligt att lägga in trägolv. Tyvärr tyckte en del gymnastiklärare att 
trägolv var för hårt så man bestämde lägga på en mjuk matta som vi inte kunde åka skateboard 
på. Istället hittade kommunen ett litet garage på Talltorpsskolan, endast 9x5 meter ... Vi kunde vara 
där en säsong sedan behövde kommunen garaget själva. Vi letade lokal för en riktig skatehall men 
det enda som fanns var Borgen, och vi kunde åka i Rotundan. Vi lade fram förslag att bygga om 
Rotundan till en mini skatepark men det kunde man inte göra på grund av k-märkning eller nåt. 
Efter några säsonger i Borgen fick vi inte vara där längre därför att lokalen skulle utnyttjas till 
annat.

Verksamheten fick läggas ner helt nu, ingen skateboardskola, ingen möjlighet för Håbo Kommuns 
skateboardåkare att träffas. Personligen blev det katastrof, mina framtida mål verkar väldigt svåra 
att nå nu.

I november kom den stora nyheten: Lediga lokaler finns i IP Gallerian! Dessa lokaler är helt perfekt 
för det vi vill göra och behöver i Håbo Kommun. Detta är det som vi väntat på sedan 1992!

Personuppgifter 
skyddade 
(PUL)
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Vi ska få låna dessa lokaler denna vinter, men mitt medborgarförslag är att kommunen bygger en 
permanent inomhus skateboardhall. Detta är en chans vi inte får missa. Där gymnastiken var kan 
man ha en ramp. Där judon var kan man ha street, freestyle, flatland och nybörjaryta.

Professionella hantverkare som själva skejtar kan bygga utan kostnad, det enda som behövs är 
material.

Denna inomhus skateboardhall kan med fördel ligga under Fritidsgårdarnas verksamhet, så som 
man gör i en del andra kommuner.

Jag hoppas kommunen ser den möjlighet som nu finns och agerar snabbt.

Med vänlig hälsning,

Stefan Lillis Åkesson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 66 Dnr 2016/00485 

Svar på medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på 
Granåsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska in-

rätta fler offentliga toaletter på Granåsen. Förslagsställaren menar att befint-

lig toalett, som är ett torrdass, inte är så trevlig att använda. Därför borde 

kommunen åtminstone kunna sätta dit en flyttbar toalett på hjul.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns vattentoaletter på 

Granåsen. Dessa finns vid stugan vid kvarnkojan. Dock är dessa beroende 

av daglig tillsyn om de ska hålla öppet. I dagsläget finns ingen möjlighet att 

ordna daglig tillsyn. Därför är toaletterna enbart öppna då Friluftsfrämjan-

det, som har ansvar för tillsynen av dem, har verksamhet igång i stugan. 

Att daglig tillsyn inte kan ordnas innebär att även om kommunen skulle 

sätta dit en flyttbar extra toalett, så skulle det ändå bli fråga om någon form 

av torrdasslösning.  

Dock konstaterar förvaltningen att det, genom befintligt torrdass, finns möj-

lighet att gå på toaletten vid Granåsen vid behov, även om det inte finns en 

vattentoalett tillgänglig dygnet runt.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 49 

Tjänsteskrivelse 2017-01-23 

Medborgarförslag 2016-09-06 

______________ 

Ärende 4
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 49 Dnr 2016/00485  

Svar på medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på 
Granåsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.    

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska in-

rätta fler offentliga toaletter på Granåsen. Förslagsställaren menar att befint-

lig toalett, som är ett torrdass, inte är så trevlig att använda. Därför borde 

kommunen åtminstone kunna sätta dit en flyttbar toalett på hjul.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns vattentoaletter på 

Granåsen. Dessa finns vid stugan vid kvarnkojan. Dock är dessa beroende 

av daglig tillsyn om de ska hålla öppet. I dagsläget finns ingen möjlighet att 

ordna daglig tillsyn. Därför är toaletterna enbart öppna då Friluftsfrämjan-

det, som har ansvar för tillsynen av dem, har verksamhet igång i stugan. 

Att daglig tillsyn inte kan ordnas innebär att även om kommunen skulle 

sätta dit en flyttbar extra toalett, så skulle det ändå bli fråga om någon form 

av torrdasslösning.  

Dock konstaterar förvaltningen att det, genom befintligt torrdass, finns möj-

lighet att gå på toaletten vid Granåsen vid behov, även om det inte finns en 

vattentoalett tillgänglig dygnet runt.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-23 

Medborgarförslag 2016-09-06   

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-01-23 KS 2016/00485 nr 72533 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på Granåsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.    

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska 

inrätta fler offentliga toaletter på Granåsen. Förslagsställaren menar att 

befintlig toalett, som är ett torrdass, inte är så trevlig att använda. Därför 

borde kommunen åtminstone kunna sätta dit en flyttbar toalett på hjul.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns vattentoaletter på 

Granåsen. Dessa finns vid stugan vid kvarnkojan. Dock är dessa beroende 

av daglig tillsyn om de ska hålla öppet. I dagsläget finns ingen möjlighet att 

ordna daglig tillsyn. Därför är toaletterna enbart öppna då 

Friluftsfrämjandet, som har ansvar för tillsynen av dem, har verksamhet 

igång i stugan. 

Att daglig tillsyn inte kan ordnas innebär att även om kommunen skulle 

sätta dit en flyttbar extra toalett, så skulle det ändå bli fråga om någon form 

av torrdasslösning.  

Dock konstaterar förvaltningen att det, genom befintligt torrdass, finns 

möjlighet att gå på toaletten vid Granåsen vid behov, även om det inte finns 

en vattentoalett tillgänglig dygnet runt.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kultur- och livsmiljöavdelningen – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för kännedom  

Kansliet 
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Personuppgifter skyddade 
(PUL)

Personuppgifter skyddade (PUL)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 75 Dnr 2016/00493 

Svar på medborgarförslag: Utökad belysning vid 
Kvarnkojan på Granåsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat

med hänvisning till förvaltningens åtgärder. 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås utökad belysning vid Kvarnkojan på Gran-

åsen, dels vid den öppna ytan vid Kvarnkojan och dels vid pulkabacken in-

till, då belysningen där anses vara under all kritik.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare konstaterat behovet av förbättrad 

belysning i området vid Kvarnkojan på Granåsen. I samband med att belys-

ningen på platsen sågs över tidigare under hösten/vintern ordnades utökad 

belysning såväl vid den öppna ytan vid Kvarnkojan som vid pulkabacken. 

Med hänvisning till detta bör medborgarförslaget anses färdigbehandlat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 12 

Medborgarförslaget 

Tjänsteskrivelse 2017-02-08  

______________ 

Ärende 5
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 12 Dnr 2016/00493  

Medborgarförslag: Utökad belysning vid Kvarnkojan 
på Granåsen  

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 

med hänvisning till förvaltningens åtgärder.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås utökad belysning vid Kvarnkojan på Gran-

åsen, dels vid den öppna ytan vid Kvarnkojan och dels vid pulkabacken in-

till, då belysningen där anses vara under all kritik.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare konstaterat behovet av förbättrad 

belysning i området vid Kvarnkojan på Granåsen. I samband med att belys-

ningen på platsen sågs över tidigare under hösten/vintern ordnades utökad 

belysning såväl vid den öppna ytan vid Kvarnkojan som vid pulkabacken. 

Med hänvisning till detta bör medborgarförslaget anses färdigbehandlat.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslaget 

 Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelnngen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-08 KS 2016/00493 nr 70858 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Utökad belysning vid Kvarnkojan på 
Granåsen  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 

med hänvisning till förvaltningens åtgärder.    

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås utökad belysning vid Kvarnkojan på 

Granåsen, dels vid den öppna utan vid Kvarnkojan och dels vid pulkabacken 

intill, då belysningen där anses vara under all kritik.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare konstaterat behovet av förbättrad 

belysning i området vid Kvarnkojan på Granåsen. I samband med att 

belysningen på platsen sågs över tidigare under hösten/vintern ordnades 

utökad belysning såväl vid den öppna ytan vid Kvarnkojan som vid 

pulkabacken. Med hänvisning till detta bör medborgarförslaget anses 

färdigbehandlat.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Belysningen har ordnats inom befintlig budgetram.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för åtgärd  
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Lars
Efternamn Ivarsson
Folkbokföringsadress Tingshusvägen 7
Postnummer 746 52
Ort Bålsta
Telefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Utökad belysning vid Kvarnkojan på Granåsen

Belysningen vid den öppna ytan vid Kvarnkojan/Granåsstugan är under all kritik. Även pulka
backen har näst intill inte någon belysning. Det finns en stolpe med lyse i en kanten. Den
räcker inte på långa vägar.

Risken är stor att besökande under den mörka årstiden skadar sig. De besökande måste ha
pannlampa med sig för att kunna se.. Jämför med en fotbollsplan: skulle det tränas eller spelas
några matcher om ljuset sänktes med 90%?

Det skulle inte vara troligt. Så nu är det dags att se till att ytan vid Kvarnkojan får riktig
belysning!

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgift
er skyddade 
(PUL)
Personuppgifter 
skyddade (PUL)

Personuppgift
er skyddade 
(PUL)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 76 Dnr 2016/00400 

Svar på medborgarförslag: Ta bort vägbommen på 
Skeppsvägen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses färdigbehand-

lat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när

andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka sä-

kerheten för oskyddade trafikanter.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i bud-

getarbetet för perioden 2018-2020.  

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen 

på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan. Med anledning 

av detta medborgarförslag har två förslag med motsatt uppfattning inkom-

mit. Tekniska avdelningen anser att medborgarförslaget som föreslår bort-

tagning av bommen på Skeppsvägen ska bifallas med reservationen att en 

ombyggnation av vägen i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet sker före 

borttagandet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 13 

Tjänsteskrivelse 2017-02-20 

Medborgarförslag 2016-09-26 

Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-10-31 

Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-11-07  

Bom på Skeppsvägen, kartbild med bommens placering 

______________ 

Ärende 6
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 13 Dnr 2016/00400  

Medborgarförslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvä-
gen 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses färdigbehand-

lat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när 

andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka 

säkerheten för oskyddade trafikanter.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i bud-

getarbetet för perioden 2018-2020. 

4. Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att inventera bommarna i 

Håbo kommun och återkomma med förslag om vilka som kan tas bort.  

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen 

på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan. Med anledning 

av detta medborgarförslag har två förslag med motsatt uppfattning inkom-

mit. Tekniska avdelningen anser att medborgarförslaget som föreslår bort-

tagning av bommen på Skeppsvägen ska bifallas med reservationen att en 

ombyggnation av vägen i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet sker före 

borttagandet.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag 2016-09-26 

 Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-10-31 

 Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-11-07  

 Bom på Skeppsvägen, kartbild med bommens placering 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår ytterligare en beslutspunkt: 

- Tekniska utskottet uppdrar till förvaltningen att inventera bommarna i 

Håbo kommun och återkomma med förslag om vilka som kan tas bort 

Förslaget godkänns av övriga ledamöter. 

 

____________ 

 
Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

 

27



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-20 KS  nr 73093 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Medborgarförslag: Ta bort bommen på Skeppsvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses 

färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när 

andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka 

säkerheten för oskyddade trafikanter.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i 

budgetarbetet för perioden 2018-2020.  

 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen 

på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan. Med anledning 

av detta medborgarförslag har två förslag med motsatt uppfattning 

inkommit. Tekniska avdelningen anser att medborgarförslaget som föreslår 

borttagning av bommen på Skeppsvägen ska bifallas med reservationen att 

en ombyggnation av vägen i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet sker före 

borttagandet.   

 
Ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen 

på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan av de bilar som 

idag tvingas köra en omväg via Kalmarvägen och Stockholmsvägen för att 

komma till Bålsta centrum.  

Med anledning av detta medborgaförslag så har sedan inkommit ytterligare 

två medborgarförslag med motsatt uppfattning. Båda förslagen menar att 

bommen ska vara kvar då Skeppsvägen vid ett borttagande skulle bli en 

genomfartsgata, inte bara för de boende på den södra sidan av bommen, utan 

även för bilister från andra delar av Bålsta. De befarar också att det skulle 

medföra högre hastigheter. Många skolbarn färdas utmed Skeppsvägen och 

genomfartstrafik skulle även innebära en ökad risk för dessa. Trafiken förbi 

Gröna Dalens förskola och skola skulle också öka. De påpekar även att man 

kan minska bilåkandet på andra sätt, bland annat genom att storhandla en 

gång i veckan eller att välja att gå eller cykla i stället för att ta bilen. 

Skeppsvägen är idag avstängd ungefär mitt på sin sträckning, i höjd med 

parkstråket mellan Stockholmsvägen och Gröna Dalen. Avstängningen 

utgörs av en bom med så kallat brandkårslås. Det finns många nycklar till 

brandkårslås i omlopp och de är ganska lätta att få tag på vilket innebär att 

bommarna står öppna ganska ofta. Då bommen inte står öppen händer det 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-20 KS  nr 73093 

 

att bilar passerar bredvid bommen och då kör de på trottoar och gräsyta 

vilket utgör en stor risk för gångtrafikanter. 

I den översiktsplan som nu är ute på samråd förespråkas gator i rutnät och 

genomfartsgator vilket är en förändring mot hur Bålsta tätort tidigare har 

utformats. Syftet är att trafiken inte ska styras bara till enstaka gator som då 

blir hårt belastade. I linje med denna tanke föreslår tekniska avdelningen att 

bommen på Skeppsvägen tas bort. Borttagandet måste dock kompletteras 

med fysiska åtgärder i trafikmiljön för att se till att hastigheten blir låg och 

att de oskyddade trafikanterna kan färdas säkert. Här finns många olika 

möjligheter, som exempel kan nämnas avsmalningar, chikaner, breddning 

av gångbanor och trädplanteringar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett borttagande av bommen kräver fysiska åtgärder som kommer att behöva 

finansieras via kommunens investeringsbudget 

Uppföljning 

Följs upp i budgetarbetet inför 2018-2020. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2016-09-26 

– Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-10-31 

– Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-11-07  

– Bom på Skeppsvägen, kartbild med bommens placering  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  
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<:Mans ängens 
SAMFÄLLGJGHETSFÖRENING 

I GEÅLSTA 

HåboKommun 
Medborgarförslag 

Trafikbestämmelser 

Det har kommit till vår kännedom, att någon på Skeppsvägen, på södra delen 
från "parken" räknat har önskemål om att bommarna som delar skeppsvägen 
skall monteras bmt. 
Anledningen tycks vara att de som bor söder om bommarna 
kommer att spara bensin/miljövänligt, for att få närmare väg 
till Bålsta centrum. 

Mansängens samfällighetsförening, som äger stora områden på den 
norra delen vill inte att bommarna tages bort. 
Vår motivering är att det då kommer att bli fri fart, för så är det redan 
nu när bommarna är öppna. Det kommer dessutom att få den effekten 
att inte endast de som bor på skeppsvägens södra del, utan även andra kommer 
att gena och åka den vägen. Ingen genomfartstrafik önskas, 

Föreningen vill påpeka att det kommer att bli mycket trafik förbi 
Gröna dalens skola, samt att många barn passerar även på skepp
vägen till och från skolan. 

Vill också påpeka att vi har många garageutfmter efter Skeppsvägen 
samt att det dessutom finnes många barn i vått område också. 
Med vänlig hälsning 

styrelsen för 
Mansängens Samfällighetsförening org.m·: 716401-6482 
Box 166 
7 46 24 Bålsta 

~~ n;r. 
t .... t l -H- O 7 

Ordf. -= f<GDnr Reg.nr 



Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Gudrun
Efternamn Norell
Folkbokföringsadress Skeppsvägen 21 D
Postnummer 746 32
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Beträffande bommar på Skeppsvägen.

Som boende på Skeppsvägen anser jag att bommarna ska vara kvar. Jag tycker att området
ska vara en &quot;fredad&quot; zon för skolbarnen på deras väg till och från skolan. Många
av dem kommer från andra sidan bommen och barnens säkerhet är prio ett. Borttagandet av
bommarna skulle också innebära att inte bara Skeppsvägen blir en genomfartsgata utan så
blir det även förbi förskolor och Gröna Dalens skola för trafikanter som inte har ärenden dit.
Genomfartsgata innebär också högre hastigheter oavsett vad som står på skyltarna, det har vi
märkt den senaste tiden då bommen ofta varit öppen.
Beträffande miljöpåverkan så kan man ta bilen till centrum och storhandla en dag i veckan och
för övrigt gå eller cykla, då får man även vardagsmotion på köpet

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgift
er skyddade 
(PUL)

Personuppgift
er skyddade 
(PUL)
Personuppgift
er skyddade 
(PUL)
Personuppgifter 
skyddade (PUL)
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Håbo kommun 

Medborgarförslag 

 

 

 

 

 

Trafiken på Skeppsvägen i Bålsta 

 

Som ägare av fastighet på Skeppsvägen, samt medlem 

i Mansängens Samfällighetsförening, vill jag meddela 

min syn på det medborgarförslag som kommit till  

min kännedom angående 

"Bommarnas borttagning" på Skeppsvägen, vid parken. 

 

Under de senast åren har bommarna varit öppna för genomfarts- 

trafik alldeles för mycket. Trafiken som då passerar håller en 

väsentligt högre hastighet än 30 km/tim. 

 

Skulle bommarna öppnas helt, blir det en fartsträcka här, 

föreningen har många garageutfarter m m, som då kan bli orsak 

till olyckor.  Det finnes många barn som går och cyklar till och  

från skolan efter denna väg samt även föreningens barn. 

Skeppsvägen delar Samfällighetsföreningens mark på den norra delen. 

 

Vill också påpeka att det kommer att öka trafiken väsentligt utanför 

Grönadalen-skolan, inte så lyckat. 

 

Önskemål; håll bommarna stängda, förutom för räddningstjänst, 

kommun- och snöröjningsredskap, som bör/skall ha nyckel. 

 

Bålsta 2016-10-27 

 

Siw Schenström 

Skv 14 A 
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Kjell
Efternamn Åberg
Folkbokföringsadress Skeppsvägen 9 p
Postnummer 746 31
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Bommen på skeppsvägen är ett gissel för oss som bor mellan skeppsvägen 1-13.
Det berör 115 st hushåll och 100 bilar, en del hushåll har två bilar och en del har ingen bil.
Att köra till centrum är en omväg på två kilometer.
Ponera att det åks tre gånger i veckan till centrum. Etthundra bilar gånger två kilometer till
centrum och tillbaka 40 mil i veckan, 2000 mil per år.

Tar vi bort bommen får vi lägre miljöpåverkan och nöjdare medborgare.

Med vänlig hälsning
Kjell Åberg

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgift
er skyddade 
(PUL)

Personuppgift
er skyddade 
(PUL)
Personuppgift
er skyddade 
(PUL)
Personuppgifter 
skyddade (PUL)

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 67 Dnr 2016/00356 

Svar på motion: Ritualslaktat kött i kommunens verk-
samheter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är färdigbehandlad med hän-

visning till förvaltningens bedömning. 

Sammanfattning 

I motionen föreslås att ritualslaktat kött inte ska serveras i kommunens verk-

samheter och att vegetariska alternativ ska serveras till dem som önskar så-

dant kött. Detta mot bakgrund av såväl religionsfrihet och att skolan ska 

vara icke-konfessionell som mot att ritualslakt riskerar att bli plågsam för 

djuren.  

Förvaltningen bedömer att den problematik som motionen hänvisar till inte 

bör vara särskilt aktuell i Håbo kommun. Detta då alla personer i kostenhet-

ens verksamheter som uttrycker någon preferens kring kött erbjuds vegeta-

riska alternativ. Förvisso köps ett visst mått av halalslaktad kyckling in från 

Danmark, men denna är slaktad utifrån samma djurskyddsregler som 

svenska kycklingar, varvid djuret alltså inte riskerar att plågas ytterligare vid 

slakten. Ett särskilt ställningstagande kring ritualslaktat kött bedöms därför 

inte vara nödvändigt.  

Oaktat detta behöver kostfrågorna som helhet ses över i kommunen och ett 

politiskt ställningstagande kring prioriteringar och kravställningar när det 

gäller kost behöver göras. Därför fattade kommunfullmäktige 2017-02-27 § 

5 beslut om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag 

till en kostpolicy. Alla prioriteringar avseende kravställning kring kosten i 

kommunens verksamheter kan hanteras i samband med framtagandet av 

denna kostpolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ärendet utan eget förslag till 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 50 

Tjänsteskrivelse 2016-08-26 

Motion 2016-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar: 

Ärende 7
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

1. Att bifalla motionen att gälla från 1 januari 2018. 

2. Att berörd förvaltning tar höjd för denna kostnad i sitt kommande budge-

täskande. 

3. Att lämplig skrivning införs i kommande kostpolicy i enlighet med mot-

ionens intention. 

Carina Lund (M) yrkar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är färdigbehandlad med hän-

visning till förvaltningens bedömning. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer Carina Lunds (M) yrkande mot Michael Rubbestads (SD) 

yrkande och finner då att kommunstyrelsen bifaller Carina Lunds (M) yr-

kande.      

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.      

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 50 Dnr 2016/00356  

Svar på motion: Ritualslaktat kött i kommunens verk-
samheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget förslag till beslut. Förvaltningen ska vid kommunstyrelsens sam-

manträde redovisa och specificera den ökade kostnad som beskrivs i tjänste-

skrivelsen.     

Sammanfattning  

I motionen föreslås att ritualslaktat kött inte ska serveras i kommunens verk-

samheter och att vegetariska alternativ ska serveras till dem som önskar så-

dant kött. Detta mot bakgrund av såväl religionsfrihet och att skolan ska 

vara icke-konfessionell som mot att ritualslakt riskerar att bli plågsam för 

djuren.  

Förvaltningen bedömer att den problematik som motionen hänvisar till inte 

bör vara särskilt aktuell i Håbo kommun. Detta då alla personer i kostenhet-

ens verksamheter som uttrycker någon preferens kring kött erbjuds vegeta-

riska alternativ. Förvisso köps ett visst mått av halalslaktad kyckling in från 

Danmark, men denna är slaktad utifrån samma djurskyddsregler som 

svenska kycklingar, varvid djuret alltså inte riskerar att plågas ytterligare vid 

slakten. Ett särskilt ställningstagande kring ritualslaktat kött bedöms därför 

inte vara nödvändigt.  

Oaktat detta behöver kostfrågorna som helhet ses över i kommunen och ett 

politiskt ställningstagande kring prioriteringar och kravställningar när det 

gäller kost behöver göras. Därför fattade kommunfullmäktige 2017-02-27 § 

5 beslut om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag 

till en kostpolicy. Alla prioriteringar avseende kravställning kring kosten i 

kommunens verksamheter kan hanteras i samband med framtagandet av 

denna kostpolicy.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-08-26 

Motion 2016-05-25      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att förvaltningen till kommunstyrelsens 

sammanträde ska specificera den ökade kostnad som det hänvisas till i tjäns-

teskrivelsen, samt att ärendet därför ska lämnas till kommunstyrelsen utan 

förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.    

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) ställer förvaltningens förslag mot Michael 

Rubbestads (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Rubbestads 

(SD) yrkande.      

Reservation 

Carina Lund (M) och Leif Zetterberg (C) reserverar sig mot beslutet.      

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-26 KS 2016/00356 nr 69353 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Motion om ritualslaktat kött i kommunens verksamheter 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är färdigbehandlad med

hänvisning till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

I motionen föreslås att ritualslaktat kött inte ska serveras i kommunens 

verksamheter och att vegetariska alternativ ska serveras till dem som önskar 

sådant kött. Detta mot bakgrund av såväl religionsfrihet och att skolan ska 

vara icke-konfessionell som mot att ritualslakt riskerar att bli plågsam för 

djuren.  

Förvaltningen bedömer att den problematik som motionen hänvisar till inte 

bör vara särskilt aktuell i Håbo kommun. Detta då alla personer i 

kostenhetens verksamheter som uttrycker någon preferens kring kött erbjuds 

vegetariska alternativ. Förvisso köps ett visst mått av halalslaktad kyckling 

in från Danmark, men denna är slaktad utifrån samma djurskyddsregler som 

svenska kycklingar, varvid djuret alltså inte riskerar att plågas ytterligare vid 

slakten. Ett särskilt ställningstagande kring ritualslaktat kött bedöms därför 

inte vara nödvändigt.  

Oaktat detta behöver kostfrågorna som helhet ses över i kommunen och ett 

politiskt ställningstagande kring prioriteringar och kravställningar när det 

gäller kost behöver göras. Därför fattade kommunfullmäktige 2017-02-27 

beslut om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag 

till en kostpolicy. Alla prioriteringar avseende kravställning kring kosten i 

kommunens verksamheter kan hanteras i samband med framtagandet av 

denna kostpolicy.   

Ärendet 
Motionen 

Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion om ritualslaktat kött i 

kommunens verksamheter. I motionen föreslås att ritualslaktat kött inte ska 

serveras i kommunens verksamheter och att det istället ska serveras 

vegetariska alternativ till dem som vill äta ritualslaktat kött. Förslaget 

motiveras för det första med att djur som ritualslaktas i exempelvis 

Danmark och Tyskland inte omfattas av samma djurskydd som i Sverige 

och att ritualslakten där därmed riskerar att vara plågsam för djuret. För det 

andra motiveras förslaget med att utbildningen i skolan ska vara icke-

konfessionell och att elever ska ha rätt till sin religion och även till att avstå 

från religion. Motionären menar att risken finns att elever som inte vill äta 

41



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-08-26 KS 2016/00356 nr 69353 

 

ritualslaktat kött ändå riskerar att få göra det i dagsläget och att de därmed 

inte kan avstå från religion på det sätt som de har rätt till.  

Förvaltningens beredning och bedömning 

Kommunstyrelsens kansli har berett motionen i samarbete med kostenheten 

och upphandlingsenheten. Vid beredningen har det framkommit att den 

problematik som motionen beskriver inte är särskilt aktuell i Håbo kommun 

av flera anledningar. Dessa redovisas nedan.  

Önskemål om specialkost 

Alla elever som har preferenser kring vilken typ av kött de vill äta erbjuds 

vegetarisk kost. Detta oavsett vilken sorts preferens det handlar om - 

exempelvis fläskfritt, halalslaktat eller icke-halalslaktat kött. Det innebär att 

ingen elev som uttrycker en önskan om att inte få en speciell sorts kött 

riskerar att tvingas äta det ändå. Det köps heller inte in en speciell sorts kött 

in för att passa en elevs specifika önskemål utan skolorna erbjuder alltid 

vegetarisk kost i sådana fall. Köken har kunskap om vilken typ av kött som 

serveras, vilket innebär att medvetna elever kan fråga vilken sort det rör sig 

om och därefter välja vegetariskt alternativ om köttet inte överensstämmer 

med elevens preferenser. Föräldrar kan också välja att lämna in begäran om 

specialkost för sina barn. Om denna begäran på något sätt rör köttsorten 

kommer barnet erbjudas vegetariskt alternativ.  

Upphandling och inköp 

Enligt kostenheten är fågelprodukter de enda anbudsprodukter som serveras 

som kan vara ritualslaktade. När det gäller fågelprodukter sker slakt oftast 

utifrån samma metoder oavsett var djuret slaktas. Dessa metoder 

överensstämmer till stor del med de metoder som används vid halalslakt, 

och därmed har de kycklingprodukter som köps in halalmärkning. Att köpa 

in kyckling utan halalmärkning skulle innebära en kraftig fördyrning, vilket 

det i dagsläget inte finns resurser för. 

Vid livsmedelsupphandlingar i Håbo kommun ställs inga krav på varan när 

det gäller slaktmetoder. Lagen medger dock kravställning vad gäller 

djurskydd.  

Djurskyddskrav  

Som nämns i motionen är de djur som slaktas med rituella metoder i Sverige 

skyddade från lidande genom den svenska djurskyddslagstiftningen. 

Kostenheten bedömer att djurskyddet i Danmark och Tyskland generellt sett 

är sämre än i Sverige. Dock påverkar skillnaderna i djurskydd inte själva 

slaktprocessen, utan snarare är det djurhållningen innan slakt och 

antibiotikaanvändning som är sämre i dessa länder än i Sverige. Själva 

slakten sker med samma metoder som i Sverige. Danmark, som mycket av 

kommunens kyckling kommer från, har dessutom infört förbud mot rituell 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-08-26 KS 2016/00356 nr 69353 

 

slakt utan bedövning, vilket innebär att den kyckling som serveras slaktats i 

enlighet med de regler som gäller i Sverige.  

Att kommunen köper kött från Danmark och Tyskland idag har med priset 

att göra. Det är betydligt mer kostsamt att köpa svenskt kött och om 

kommunen ska börja göra det krävs att pengar avsätts för ändamålet. I 

dagsläget finns inte resurser 

Kommande kostpolicy 

Kommunfullmäktige fattade 2017-02-27  beslut om att en kostpolicy ska tas 

fram. Denna kostpolicy blir ett politiskt dokument som ger tjänstemännen 

riktlinjer för de prioriteringar och kravställningar som ska göras i framtida 

livsmedelsupphandlingar.  

Avslutande bedömning 

Förvaltningen bedömer att de frågor som motionen lyfter inte är ett problem 

i Håbo kommun. Inga elever tvingas äta ritualslaktat kött (eller någon annan 

form av kött) om de inte vill det, utan alla erbjuds vegetariska alternativ. 

Likaså är det halalslaktade kött som köps in slaktat enligt svenska 

djurskyddskrav, även om köttet kommer från Danmark. Djurskyddet i 

Danmark är problematiskt, men alltså inte just i samband med själva 

slakten. 

En kostpolicy kommer också att arbetas fram, i enlighet med 

kommunsfullmäktiges beslut. Förvaltningen bedömer att det finns goda 

anledningar att i samband med detta arbete se över de krav som ska ställas 

vid livsmedelsupphandlingar, bland annat vad avser djurskydd. Alla 

ställningstaganden kring hurdana krav kommunen ska ställa vid 

livsmedelsupphandlingar får hanteras vid framtagandet av denna. Dock 

bedömer förvaltningen mot ovanstående bakgrund att det inte finns behov 

av ett särskilt ställningstagande kring just ritualslaktat kött.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Motion   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären – för kännedom 

Kostenheten – för åtgärd 

Kansliet   
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Motion om ritualslaktat kött i kommunens verksamheter 

 
I dagsläget är med stor sannolikhet en del av det livsmedlet som serveras i kommunens verksamheter 
ritualslaktat. För den som vill undvika att äta religiöst slaktat kött är det upp till var och en att ta reda på 
det genom att fråga till exempel skolans personal. För den som inte är uppmärksam, finns det alltså en 
risk att äta religiöst slaktat kött mot sin vilja. Sverigedemokraterna föreslår istället att det serveras 
vegetariska alternativ till de som bland köttprodukter endast äter ritualslaktat. 
 
Kött som ritualslaktas i Sverige innebär, tack vare våra djurskyddslagar, inte ett större lidande för 
djuren1. Kommunen importerar däremot kött från bland annat Tyskland och Danmark, som inte har 
lika bra djurskyddslagar som Sverige, varför det finns en stor risk att livsmedlet är ritualslaktat under 
former som innebär ett större lidande för djuren.  
 
Enligt skollagen ska utbildningen vara icke-konfessionell2. Vidare råder dessutom religionsfrihet i 
Sverige, men också negativ religionsfrihet; det vill säga rätten att avstå från religion. Religiöst slakat kött 
såsom halal är de facto ett religiöst utövande eftersom slakten sker i enighet med religiösa regler. Rätten 
att avstå från religion och religionsutövande är en självklarhet i Sverige.  Sverigedemokraterna anser att 
det skall vara en självklarhet även i Håbo kommun.  
 
En liknande motion har vunnit bifall i Staffanstorp kommun. Det finns alltså bevis för att 
implementeringen av motionens att-satser är möjlig. 
 
 
 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna  
 

     att ritualslaktat kött inte serveras i kommunens verksamheter 

     att de som önskar äta ritualslaktat kött erbjuds vegetariska alternativ 

 
 
Bålsta den 25 maj 2016 
 
Linnea Bjuhr 
 
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige 

                                                 
1  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b
711fa9dda7a18000220.html 

 
2 Skollag (2010:800) 1 kap. Inledande bestämmelser 

 6§ Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-
konfessionell. 
 7§ Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-
konfessionell. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 68 Dnr 2016/00133 

Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda vilka möjligheter

som finns för att snabbast möjligt få till fler korttidsplatser, t.ex. genom pa-

viljonger eller genom blockhyrning i samarbete med Håbohus AB.  

Sammanfattning 

Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 

föreslagit att kommunen snarast ska påbörja projektering av ett nytt kort-

tidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till inte-

grering av rehablokaler.  

Kommunfullmäktige remitterade 2016-02-29 § 26 motionen till kommun-

styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har vidareremitterat ärendet till 

vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

I nämndens yttrande, vilket inkom 2017-01-11, kan i sammanfattning föl-

jande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande förutsätt-

ningar inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga alternativt hyra 

moduler för att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av korttidsplatser är 

tillgodosett genom den upphandling som nyligen genomförts. Dessutom 

planeras ytterligare 7-8 platser för korttidsvård i det nya äldreboendet vid 

Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed att det finns tillräckligt 

många platser, nuvarande och i planering för framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och handi-

kapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och korttids-

platser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en längre tid 

och att processen kring detta därmed har varit alldeles för långsam. Ledamö-

terna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer sig kritiska till han-

teringen av frågan om korttidsboende generellt och konstaterar att kommu-

nen starkt bör prioritera att tillräckligt antal korttidsplatser ska finnas inom 

kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till vård- och omsorgs-

nämndens beredning av ärendet.  

Ärende 8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har istället föreslagit att motionen ska bif-

allas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 51 

Tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Motion 2016-02-24 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09 

Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 82 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Lund (M) yrkar att motionen ska avslås. 

Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Christian Nordberg (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Carina Lunds (M) yrkande 

och finner då att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.     

Reservation 

Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Christer Staaf (C), Christian 

Nordberg (MP), Tommy Rosenkvist (M) och Fred Rydberg (KD) reserverar 

sig mot beslutet med följande motivering. Då det inte finns underlag för att 

fatta ett beslut, anser vi att det bör göras en konsekvensbeskrivning och en 

ekonomisk utredning.     

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Tekniska avdelningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Socialchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 51 Dnr 2016/00133  

Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda vilka möjligheter 

som finns för att snabbast möjligt få till fler korttidsplatser, t.ex. genom pa-

viljonger eller genom blockhyrning i samarbete med Håbohus AB.   

Sammanfattning  

Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 

föreslagit att kommunen snarast ska påbörja projektering av ett nytt kort-

tidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till inte-

grering av rehablokaler.  

Kommunfullmäktige remitterade 2016-02-29 § 26 motionen till kommun-

styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har vidareremitterat ärendet till 

vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

I nämndens yttrande, vilket inkom 2017-01-11, kan i sammanfattning föl-

jande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande förutsätt-

ningar inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga alternativt hyra 

moduler för att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av korttidsplatser är 

tillgodosett genom den upphandling som nyligen genomförts. Dessutom 

planeras ytterligare 7-8 platser för korttidsvård i det nya äldreboendet vid 

Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed att det finns tillräckligt 

många platser, nuvarande och i planering för framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och handi-

kapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och korttids-

platser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en längre tid 

och att processen kring detta därmed har varit alldeles för långsam. Ledamö-

terna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer sig kritiska till han-

teringen av frågan om korttidsboende generellt och konstaterar att kommu-

nen starkt bör prioritera att tillräckligt antal korttidsplatser ska finnas inom 

kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till vård- och omsorgs-

nämndens beredning av ärendet.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Motion 2016-02-24 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09 

Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 82 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 2   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till att det 

planerade äldreboendet är försenat och att korttidsplatser måste fram snabb-

bare. 

Hägglund (S) yrkar också att förvaltningen i anslutning ges i uppdrag att ut-

reda vilka möjligheter som finns för att snabbast möjligt få till fler korttids-

platser, t.ex. genom paviljonger eller genom blockhyrning i samarbete med 

Håbohus AB. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.    

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) ställer förvaltningens förslag mot Agneta 

Hägglunds (S) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Hägglunds (S) 

yrkande.    

Reservation 

Carina Lund (M) och Leif Zetterberg (C) reserverar sig mot beslutet.     

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-01 KS 2016/00133 nr 72666 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och 

omsorgsnämndens yttrande.    

 

Sammanfattning 

Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 

föreslagit att kommunen snarast ska påbörja projektering av ett nytt 

korttidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till 

integrering av rehablokaler.  

Kommunfullmäktige remitterade 2016-02-29 § 26 motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har vidareremitterat 

ärendet till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

I nämndens yttrande, vilket inkom 2017-01-11, kan i sammanfattning 

följande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande 

förutsättningar inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga 

alternativt hyra moduler för att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av 

korttidsplatser är tillgodosett genom den upphandling som nyligen 

genomförts. Dessutom planeras ytterligare 7-8 platser för korttidsvård i det 

nya äldreboendet vid Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed 

att det finns tillräckligt många platser, nuvarande och i planering för 

framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och 

handikapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och 

korttidsplatser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en 

längre tid och att processen kring detta därmed har varit alldeles för 

långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer 

sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och 

konstaterar att kommunen starkt bör prioritera att tillräckligt antal 

korttidsplatser ska finnas inom kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till vård- och 

omsorgsnämndens beredning av ärendet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Socialförvaltningen anför följande i tjänsteskrivelse 2017-01-09: 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-01 KS 2016/00133 nr 72666 

 

Att bygga ett fristående korttidsboende med till exempel 10 platser innebär 

relativt sett höga driftskostnader per plats framför allt därför att det behövs 

två nattpersonal. 

Produktionsmässigt är ett alternativ till att bygga att hyra moduler. Vid 

förfrågan om produktionstiden för dessa som gjordes i augusti/september år 

2016 blev svaret att det skulle ta 14-18 månader. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt försvarbart att i 

dagsläget bygga alternativt hyra moduler för ett korttidsboende. Behovet av 

korttidsplatser är också tillgodosett med den upphandling som nyligen 

genomförts. Förvaltningens bedömning är att det finns tillräckligt många 

platser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2016-02-24 

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09 

– Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 82 

– Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 2   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-01-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 2 Dnr 2016/00037  

Svar på motion om att påbörja projektering av ett nytt kortids-
boende samt möjligheter till rehablokaler 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att, som svar på kommunstyrelsen 

remiss kring projektering av ett nytt korttidsboende, yttra sig i enlighet 

med förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslå avslag på motionen.  

Sammanfattning  

Till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016 lämnade soci-

aldemokraterna i Håbo kommun, genom Eva Staake och Agneta Hägglund, 

en motion där man föreslog att kommunstyrelsen snarast skulle få i uppdrag 

att påbörja projekteringen av ett nytt korttidsboende. Man yrkade också att 

man i samband med projekteringen skulle undersöka möjligheterna till inte-

grering av rehab lokaler. Den 29 april beslutade kommunstyrelsen på dele-

gation att överlämna motionen till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2016-12-06 beslutade 

nämnden att återremittera ärendet för att få in synpunkter från det kommu-

nala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet. Ett gemensamt 

möte med de båda rådens arbetsutskott hölls den 19 december.  

Vid detta möte påtalade de båda rådens arbetsutskott att behovet av äldrebo-

endeplatser och korttidsplatser har tagits upp i det kommunala pensionärsrå-

det under en längre tid samt att processen kring detta har varit alldeles för 

långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer 

sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och kon-

staterar att kommunen starkt bör prioritera att korttidsplatser ska finnas 

inom kommunen.  

Ärendet 

I nuläget har förvaltningen upphandlat fem leverantörer av korttidsplatser 

som kan avropas vid behov. Platserna finns inom 6 mils radie från Bålsta. 

Det betyder att det för närvarande finns tillgång till korttidsplatser utifrån 

behov som kan uppstå.  

Dock kan det naturligtvis vara så att någon eller några personer avstår från 

en plats man skulle behöva utifrån att det inte är lokalt i Bålsta. Det är dock 

också så att det i kommunens egen regi finns åtta korttidsplatser på Pomona 

och 3-4 korttidsplatser för demenssjuka personer på Solängens äldreboende. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-01-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 2 Dnr 2016/00037 

Dåvarande socialnämnden beslutade den 30 september 2014, förutsatt att 

kommunfullmäktige beslutade om ett budgettillskott till nämnden om 3 900 

tkr för 2015, att ett korttidsboende på Plommonvägen 6 skulle öppnas janu-

ari 2015. Den 25 maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att avsluta ärendet 

då förvaltningens bedömning var att behovet av korttidsplatser skulle klaras 

under 2015 med de befintliga platserna. 

I det nya äldreboende som förväntas vara klart för inflyttning våren 2019 

planeras för en särskild avdelning med 7-8 platser för korttidsvård.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Att bygga ett fristående korttidsboende med till exempel 10 platser innebär 

relativt sett höga driftskostnader per plats framför allt därför att det behövs 

två nattpersonal. 

Produktionsmässigt är ett alternativ till att bygga att hyra moduler. Vid för-

frågan om produktionstiden för dessa som gjordes i augusti/september år 

2016 blev svaret att det skulle ta 14-18 månader. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt försvarbart att i 

dagsläget bygga alternativt hyra moduler för ett korttidsboende. Behovet av 

korttidsplatser är också tillgodosett med den upphandling som nyligen ge-

nomförts. Förvaltningens bedömning är att det finns tillräckligt många plat-

ser.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2017-01-09, dok.nr 2139 

– Protokoll 2016-12-19 § 82 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 80 

– Motion 2016-02-24 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialdemokraterna i Håbo 

 

Till Håbo Kommunfullmäktige 29 februari 2016 

Motion från Socialdemokraterna 

Inrättande av ett kortidsboende. 

 

Vi Socialdemokrater beslutade hösten 2014 att det så kallade A- huset skulle återigen öppnas 

som kortidsboende, bland annat för att anhörigvårdare skulle få en möjlighet till avlastning. 

Kostnaden var beräknad till 3,9 miljoner. Beslutet revs upp av det nya styret. Efter det så har 

frågan om ” malts” om ett flertal gånger. 

 Lisbeth Bolin ordförande i Vård och Omsorgsnämnden uttrycker sig på följande sätt med an-

ledning av att beslutet upphävdes” efterfrågan av korttidsboende är ojämn, men vi kommer att 

hålla uppsikt över utvecklingen”. Detta var för mindre än ett år sedan. Tyvärr så verkar inte 

den kollen vara tillräcklig för nu så skickar Håbo Kommun våra äldre i behov av kortidsplat-

ser till andra kommuner i landet. 

Detta är oacceptabelt, och det vi med säkerhet vet så är det att behovet kommer att öka. 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i 

uppdrag 

     Att snarast påbörja en projektering av ett nytt kortidsboende i Håbo Kommun. 

     Att i samband med projekteringen undersöka möjligheterna till integrering av rehablokaler. 

 

 

Håbo 2016-02-24 

För Socialdemokraterna i Håbo 

 

Eva Staake                                         Agneta Hägglund 

53



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 69 Dnr 2016/00166 

Svar på motion: Införande av generationsbryggor mel-
lan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att i sam-

råd med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att införa generat-

ionsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.  

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion till fullmäk-

tige med förslaget att kommunen ska utreda möjligheterna att införa gene-

rationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och sko-

lor.  

Motionen överlämnades 2016-02-29 § 29 av fullmäktige till kommunstyrel-

sen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan vidareremitterat motionen 

till barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för ytt-

rande. Nämndernas yttranden inkom 2016-06-27 respektive 2017-02-13. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till att en utredning görs i enlighet med 

motionärernas intentioner. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att till-

lägga och föreslår därmed att motionen ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 52 

Tjänsteskrivelse 2017-02-15 

Motion 2015-12-06 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 57 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-07 § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.     

______________ 

Ärende 9
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 52 Dnr 2016/00166  

Svar på motion: Införande av generationsbryggor mel-
lan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att i sam-

råd med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att införa generat-

ionsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.   

Sammanfattning  

Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion till fullmäk-

tige med förslaget att kommunen ska utreda möjligheterna att införa gene-

rationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och sko-

lor.  

Motionen överlämnades 2016-02-29 § 29 av fullmäktige till kommunstyrel-

sen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan vidareremitterat motionen 

till barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för ytt-

rande. Nämndernas yttranden inkom 2016-06-27 respektive 2017-02-13. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till att en utredning görs i enlighet med 

motionärernas intentioner. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att till-

lägga och föreslår därmed att motionen ska bifallas.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-15 

Motion 2015-12-06 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 57 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-07 § 5   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) och Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvalt-

ningens förslag.   

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-15 KS 2016/00166 nr 72947 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre 
via äldreboenden, föreningar och skolor 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att i 

samråd med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att införa 

generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar 

och skolor.   

 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion till 

fullmäktige med förslaget att kommunen ska utreda möjligheterna att införa 

generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 

skolor.  

Motionen överlämnades 2016-02-29 § 29 av fullmäktige till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan 

vidareremitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden för yttrande. Nämndernas yttranden inkom 2016-06-27 

respektive 2017-02-13. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till att en utredning görs i enlighet med 

motionärernas intentioner. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att 

tillägga och föreslår därmed att motionen ska bifallas.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningen förutsätts hanteras inom befintlig ram och resurstilldelning.  

Uppföljning 

Beslutet och genomförandet av utredningen följs upp av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2015-12-06 

– Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 57 

– Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-07 § 5   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden – För åtgärd 

Vård- och omsorgsnämnden – För kännedom  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-02-07  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 5 Dnr 2016/00038  

Motion - Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre 
via äldreboenden, föreningar och skolor 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden samtycker till motionens förslag till utredning 

inom området och översänder den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

I en motion till kommunfullmäktige skriver Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thon-

fors (SD) att personer som bott i Håbo kommun sedan de var små har ofta kun-

skaper, anekdoter och berättelser om bygden som är svåra att hitta i läroböcker 

eller på internet. Dessa berättelser utgör en viktig del i den lokala och svenska 

kulturen samt historian. Att bevara de äldres kunskaper och berättelser är av 

största vikt om man vill ha en historisk förankring i kommunen. Barn tycker 

om att lyssna på sagor och berättelser och äldre tycker om att berätta sådana. 

Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan kommunens 

barn och äldre. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: Att kommunen ut-

reder möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via 

äldreboenden, föreningar och skolor.  

Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att erfarenheter från bland 

annat klassmorfar varit positiva. Att ytterligare utveckla denna typ av kontakter 

och relationer över generationsgränserna är sannolikt något som kan vara till 

glädje för både barn och äldre samt sannolikt också för generationen däremel-

lan. 

Socialförvaltningen föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden samtycker till 

motionens förslag till utredning inom området.     

Beslutsunderlag    

– Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-04, dok.nr 2136 

– Delegationsbeslut KS, 2016-04-29 

– Protokoll från kommunfullmäktige § 29, 2016-02-29 

– Motion, införande av generationsbryggor, daterad 2015-12-06 

Beslutsgång    

Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller förvaltningens för-

slag och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU §57 Dnr 2016/00800 

Motion om införande av generationsbryggor mellan barn och 
äldre via äldreboenden, föreningar och skolor 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden samtycker till motionens förslag till 
utredning inom området och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo 
Thonfors (SD) att personer som bott i Håbo kommun sedan de var små har 
ofta kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden som är svåra att hitta i 
läroböcker eller på internet. Dessa berättelser utgör en viktig del i den lokala 
och svenska kulturen samt historian. Att bevara de äldres kunskaper och 
berättelser är av största vikt om man vill ha en historisk förankring i 
kommunen. Barn tycker om att lyssna på sagor och berättelser och äldre 
tycker om att berätta sådana. Därför är det idealiskt med så kallade 
generationsbryggor mellan kommunens barn och äldre. Med hänvisning till 
ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: Att kommunen utreder 
möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via 
äldreboenden, föreningar och skolor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser i enlighet med motionen att 
erfarenheter från bl a ldassmorfar varit positiva. Att ytterligare utveckla 
denna typ av stöd från äldre och erfarna personer kan vara ett 
framgångsrecept Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
samtycker till motionens förslag till utredning inom området. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13, 2016-05-31, BOU 2016/00800 nr 24016 
Tjänsteskrivelse, 2016-05-09, BOU 2016/00800 nr 23379 

- Delegationsbeslut, 2016-04-29, KS 2016/00166 nr 67283 
Protokoll frånkommunfullmäktige § 29,2016-02-29 
Motion avseende införande av generationsbryggor mellan barn- och 
äldre via äldreboende, föreningar och skolor (SD) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd: Yrkar på att beslutssatsen ändras till "barn- och 
utbildningsnämnden samtycker till motionens förslag till utredning inom 
området och översänder den till kommunstyrelsen." 

Ordföranden: Barn- pch utbildningsnämnden samtycker till motionens 
förslag till utredning mom området och översänder den till 

l t ' , 

kommtmstyrelsen. . , 
. ' l 

,. i 'v{ 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

c~l ~Pl i 

22(28) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

c~ l 7/)/[\, 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

23(28) 

HABO KOMMUN .. · 
Barn- och utbildniJ:}ngsna-mnden 
746 80 BÄLSTA · 
0171 -525 00 l 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Dag och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

selaeterare 

Ordfårande 

Justerare 

JUSTERARE 

Kl. 18:00 onsdagen den 15 juni 2016, ÖVergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Lennart Carlsson (M), Ordfårande 
Carl-Johan Torstenson (M), l:e vice ordfårande 
Gunilla Alm (L) 
Helene Zeland Bod:in (C) 
Kiymet Yildirimer (MP) 
Werner Schubert (S) 
Tommy Berglund (S) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 
Johan Tolinsson (S) 1jänstgörande ersättare får Marcus Carson 
Nina Marminen (S) Tjänstgörande ersättare får Akasya Randhav 

Björn Hedö (M) 
Arvo Väisänen (KD) 

Hans Elmehed, fårvaltningschef 
Antania J aksic, nämndsekreterare 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/Kvalitetscontroller 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Annelie Högsund, fårvaltningsekonom 
Ewa Johansson, rektor Futurum 
Gösta Karlsson, rektor Gransäterskolan 
Jonas Andrae Johansson, rektor Grönadalenskolan 
Jan Hansson, biträdande rektor Fridegårdsgymnasiet §§ 47-48 
Anne-Charlotte Faleke, projektledare #jagmed §§ 47-48 
Anders Olsson, biträdande rektor§§ 47-48 
Anna Walterholrn, fårskalechef §§ 47-48 

Johan Tolinsson 

Kl. 17:15, Tisdagen den 21 juni 2016, Kommunhuset, Bålsta 

§§ 47-63 

~~~---------------~ 
H BO KOMMUN 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTD 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

··-···· · -········· · · -·-····-···-·z=~---=--~--'-'-~-~_:::_-1!? __ _ 
Johan Tolinsson 

·•, 
j \ f 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Ci-1 ~ ~ l' 

2(28) 



6/12-15                    
 

Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor 

 
Personer som bott i Håbo kommun sedan de var små har ofta kunskaper, anekdoter och 
berättelser om bygden som är svåra att hitta i läroböcker eller på internet. Dessa berättelser 
utgör en viktig del i den lokala och svenska kulturen samt historian. Att bevara de äldres 
kunskaper och berättelser är av största vikt om man vill ha en historisk förankring i 
kommunen. Barn tycker om att lyssna på sagor och berättelser och äldre tycker om att 
berätta sådana. Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan 
kommunens barn och äldre.  
 
Ett liknande exempel på generationsbryggor är klassmorfar-systemet, vilket generellt sett är 
uppskattat bland barn och äldre, varför generationsbryggor torde vara ett vinnande koncept.  
 
Genom samarbete mellan kommunens skolor, äldreboenden samt föreningar som 
exempelvis PRO, kan detta genomföras.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 
Att kommunen utreder möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre 
via äldreboenden, föreningar och skolor.  
 
 
Linnea Bjuhr (SD) 
Pirjo Thonfors (SD) 
 
 
 

62



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 70 Dnr 2016/00355 

Svar på motion: Säkra busshållplatser i hela kommu-
nen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) har lämnat en motion till 

fullmäktige med förslaget att kommunen ska verka för att busshållplatserna 

inom kommunen ska säkras, där behov finns. Motionärerna tar till exempel 

upp att elever och äldre som reser med buss från kommunens kransorter på 

flera ställen får stå i dikeskanten vid vägen och vänta på bussen, dessutom 

utan skydd från väder och vind. 

Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att det är viktigt med säkra 

busshållplatser i kommunen och håller också med om att det finns brister i 

nuvarande busshållplatser. I kommunens yttrande över den nya länsplanen 

för transportinfrastruktur (dnr 2016/636) har förvaltningen föreslagit att åt-

gärder för att säkra kommunens busshållplatser prioriteras högt, som priori-

tet 4 av 14 punkter. Yttrandet fastställdes av kommunstyrelsen 2017-02-13 § 

14.  

Kommunen kommer alltså att verka för säkra busshållplatser i enlighet med 

motionens intentioner och därmed föreslås motionen bifallas. 

Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att kommunen ensam inte kan se 

till att busshållplatserna inom kommunen säkras. Kollektivtrafiken ryms inte 

inom den kommunala kompetensen utan handhas av region Uppsala. UL an-

svarar för busshållplatsernas utformning ovan mark och väghållaren för 

själva angöringen i marken. På landsbygden är det ofta Trafikverket som är 

ansvarig väghållare. Ett bifall till motionen innebär således att kommunen, 

genom de kanaler som står till buds, ska verka för en upprustning och upp-

säkring av busshållplatserna inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 53 

Tjänsteskrivelse 2017-02-16 

Motion 2016-05-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.     

______________ 

Ärende 10
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 53 Dnr 2016/00355  

Svar på motion: Säkra busshållplatser i hela kommu-
nen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.   

Sammanfattning  

Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) har lämnat en motion till 

fullmäktige med förslaget att kommunen ska verka för att busshållplatserna 

inom kommunen ska säkras, där behov finns. Motionärerna tar till exempel 

upp att elever och äldre som reser med buss från kommunens kransorter på 

flera ställen får stå i dikeskanten vid vägen och vänta på bussen, dessutom 

utan skydd från väder och vind. 

Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att det är viktigt med säkra 

busshållplatser i kommunen och håller också med om att det finns brister i 

nuvarande busshållplatser. I kommunens yttrande över den nya länsplanen 

för transportinfrastruktur (dnr 2016/636) har förvaltningen föreslagit att åt-

gärder för att säkra kommunens busshållplatser prioriteras högt, som priori-

tet 4 av 14 punkter. Yttrandet fastställdes av kommunstyrelsen 2017-02-13 § 

14.  

Kommunen kommer alltså att verka för säkra busshållplatser i enlighet med 

motionens intentioner och därmed föreslås motionen bifallas. 

Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att kommunen ensam inte kan se 

till att busshållplatserna inom kommunen säkras. Kollektivtrafiken ryms inte 

inom den kommunala kompetensen utan handhas av region Uppsala. UL an-

svarar för busshållplatsernas utformning ovan mark och väghållaren för 

själva angöringen i marken. På landsbygden är det ofta Trafikverket som är 

ansvarig väghållare. Ett bifall till motionen innebär således att kommunen, 

genom de kanaler som står till buds, ska verka för en upprustning och upp-

säkring av busshållplatserna inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-16 

Motion 2016-05-22   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.      

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-16 KS 2016/00355 nr 72969 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Säkra busshållplatser i hela kommunen  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.   

 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) har lämnat en motion till 

fullmäktige med förslaget att kommunen ska verka för att busshållplatserna 

inom kommunen ska säkras, där behov finns. Motionärerna tar till exempel 

upp att elever och äldre som reser med buss från kommunens kransorter på 

flera ställen får stå i dikeskanten vid vägen och vänta på bussen, dessutom 

utan skydd från väder och vind. 

Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att det är viktigt med säkra 

busshållplatser i kommunen och håller också med om att det finns brister i 

nuvarande busshållplatser. I kommunens yttrande över den nya länsplanen 

för transportinfrastruktur (dnr 2016/636) har förvaltningen föreslagit att 

åtgärder för att säkra kommunens busshållplatser prioriteras högt, som 

prioritet 4 av 14 punkter. Yttrandet fastställdes av kommunstyrelsen 2017-

02-13 § 14.  

Kommunen kommer alltså att verka för säkra busshållplatser i enlighet med 

motionens intentioner och därmed föreslås motionen bifallas. 

Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att kommunen ensam inte kan se 

till att busshållplatserna inom kommunen säkras. Kollektivtrafiken ryms inte 

inom den kommunala kompetensen utan handhas av region Uppsala. UL 

ansvarar för busshållplatsernas utformning ovan mark och väghållaren för 

själva angöringen i marken. På landsbygden är det ofta Trafikverket som är 

ansvarig väghållare. Ett bifall till motionen innebär således att kommunen, 

genom de kanaler som står till buds, ska verka för en upprustning och 

uppsäkring av busshållplatserna inom kommunen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp.  

Beslutsunderlag 

– Motion 2016-05-22   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-16 KS 2016/00355 nr 72969 

 

Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd  
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Motion om säkra busshållplatser i hela kommunen 

Varje dag reser elever med buss från kommunens kransorter till Bålsta tätort för att ta sig till skolan.  På 
flera platser innebär detta att barn behöver stå i dikeskanten på grund av att det inte finns ordentliga 
busshållplatser. Bland annat är det vanligt både i Krägga och i Skokloster. Att på och avstigning sker vid 
ett dike kan även försvåra för de äldre i vår kommun. Det är bara en tidsfråga innan en olycka sker, 
varför kommunen bör åtgärda detta snarast.  
 
Vid flera busshållplatser finns heller inget skydd mot regn, vilket har till följd att elever och andra 
resenärer ibland blir genomvåta i väntan på bussen. Att sedan sitta vid skolbänken med våta kläder stjäl 
fokus från den viktiga inlärningen.  
 
Det är därutöver reglerat enligt lag att den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter som 
huvudman inom skolväsendet ska verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas 
så att olyckor i möjligaste mån undviks1. Att eleverna står i dikeskanten när de väntar på bussen är således 
inte förenligt med att vad lagen föreskriver.  
 
Kommunens invånare och framförallt skolelever förtjänar trygga och säkra vägar till och från skolan eller 
arbetsplatsen. Det finns ingen anledning till att avvakta med att vidta åtgärder, varför 
Sverigedemokraternas förhoppning är att implementering av motionens intention kan ske skyndsamt. 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
 

 att kommunen verkar för att de busshållplatser som i dagsläget är undermåliga, i enlighet med 
motionens beskrivning, och vid vilka det sker en stor på och avstigning av skolelever förbättras 
med busskurer.  

 
 
Bålsta den 22 maj 2016 
 
 
 
Linnea Bjuhr 
 
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige 
 

 
Robert Kohlström 

 
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige 

 

                                                 

1  http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19700340.HTM 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 71 Dnr 2016/00516 

Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat motion om inrättande av samåknings-

parkering, inlämnad av Michael Rubbestad (SD), till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Av motionen framgår följande: ”Vid motorvägsavfarten ”Trafikplats Dra-

get” till Bålsta tätort från E18 finns en grusplan som idag godtyckligt nyttjas 

som en parkering, oftast för pendling då den används som en mötesplats för 

personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon form av samåk-

ning. På flera platser i landet har man upprättat så kallade ”samåkningspar-

keringar” där man har möjlighet att möta upp sina medresenärer, parkera en 

eller fler bilar och sedan samåka till och från arbetsplatsen eller annan desti-

nation. Införandet av denna typ av parkeringar är både bra för miljön då de 

uppmuntrar samåkning men ger tack vare rådande reglemente även nödvän-

dig skyltning med mera för att en säker parkering kan genomföras och att 

minska trafikfaran för in/utpasserande från parkeringen samt förbipasse-

rande på huvudleden.”  

Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige 

beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket för att se 

över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E18 av-

fart ”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan används för ändamålet. 

Kommunstyrelsen förvaltning har berett ärenden och både den gatuenheten 

och plan- och utvecklingsavdelningen tillstyrker motionens andemening och 

resonemang. Åtgärder i linje med motionärens förslag har redan genomförts 

av förvaltningen, efter beslut i kommunstyrelsen. Bland annat har etable-

ringen av en samrådsparkering lyfts fram som en önskvärd åtgärd i kommu-

nens remissvar på länstrafiksplanen.  

Förvaltningen vill dock understryka att trafikverket är väghållare vid draget, 

och att det begränsar kommunens möjlighet att besluta om faktiska åtgärder. 

Men att påtala behovet för trafikverket inom ramen för de återkommande 

möten och diskussioner som förvaltningen har med trafikverket, vilket 

också föreslås i motionen, är självfallet görbart.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bifalls. 

Ärende 11
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 54 

Tjänsteskrivelse 2017-02-21 

Motion 2016-09-20 

KF 2016-09-26, § 108 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.      

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 54 Dnr 2016/00516  

Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har remitterat motion om inrättande av samåknings-

parkering, inlämnad av Michael Rubbestad (SD), till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Av motionen framgår följande: ”Vid motorvägsavfarten ”Trafikplats Dra-

get” till Bålsta tätort från E18 finns en grusplan som idag godtyckligt nyttjas 

som en parkering, oftast för pendling då den används som en mötesplats för 

personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon form av samåk-

ning. På flera platser i landet har man upprättat så kallade ”samåkningspar-

keringar” där man har möjlighet att möta upp sina medresenärer, parkera en 

eller fler bilar och sedan samåka till och från arbetsplatsen eller annan desti-

nation. Införandet av denna typ av parkeringar är både bra för miljön då de 

uppmuntrar samåkning men ger tack vare rådande reglemente även nödvän-

dig skyltning med mera för att en säker parkering kan genomföras och att 

minska trafikfaran för in/utpasserande från parkeringen samt förbipasse-

rande på huvudleden.”  

Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige 

beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket för att se 

över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E18 av-

fart ”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan används för ändamålet. 

Kommunstyrelsen förvaltning har berett ärenden och både den gatuenheten 

och plan- och utvecklingsavdelningen tillstyrker motionens andemening och 

resonemang. Åtgärder i linje med motionärens förslag har redan genomförts 

av förvaltningen, efter beslut i kommunstyrelsen. Bland annat har etable-

ringen av en samrådsparkering lyfts fram som en önskvärd åtgärd i kommu-

nens remissvar på länstrafiksplanen.  

Förvaltningen vill dock understryka att trafikverket är väghållare vid draget, 

och att det begränsar kommunens möjlighet att besluta om faktiska åtgärder. 

Men att påtala behovet för trafikverket inom ramen för de återkommande 

möten och diskussioner som förvaltningen har med trafikverket, vilket 

också föreslås i motionen, är självfallet görbart.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bifalls.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-21 

Motion 2016-09-20 

KF 2016-09-26, § 108   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.      

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-21 KS 2016/00516 nr 73185 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat motion om inrättande av 

samåkningsparkering, inlämnad av Michael Rubbestad (SD), till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår följande: ”Vid motorvägsavfarten ”Trafikplats 

Draget” till Bålsta tätort från E18 finns en grusplan som idag godtyckligt 

nyttjas som en parkering, oftast för pendling då den används som en 

mötesplats för personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon 

form av samåkning. På flera platser i landet har man upprättat så kallade 

”samåkningsparkeringar” där man har möjlighet att möta upp sina 

medresenärer, parkera en eller fler bilar och sedan samåka till och från 

arbetsplatsen eller annan destination. Införandet av denna typ av parkeringar 

är både bra för miljön då de uppmuntrar samåkning men ger tack vare 

rådande reglemente även nödvändig skyltning med mera för att en säker 

parkering kan genomföras och att minska trafikfaran för in/utpasserande 

från parkeringen samt förbipasserande på huvudleden.”  

Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige 

beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket för att se 

över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E18 

avfart ”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan används för 

ändamålet. 

Kommunstyrelsen förvaltning har berett ärenden och både den gatuenheten 

och plan- och utvecklingsavdelningen tillstyrker motionens andemening och 

resonemang. Åtgärder i linje med motionärens förslag har redan genomförts 

av förvaltningen, efter beslut i kommunstyrelsen. Bland annat har 

etableringen av en samrådsparkering lyfts fram som en önskvärd åtgärd i 

kommunens remissvar på länstrafiksplanen.  

Förvaltningen vill dock understryka att trafikverket är väghållare vid draget, 

och att det begränsar kommunens möjlighet att besluta om faktiska åtgärder. 

Men att påtala behovet för trafikverket inom ramen för de återkommande 

möten och diskussioner som förvaltningen har med trafikverket, vilket 

också föreslås i motionen, är självfallet görbart.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bifalls.   
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-21 KS 2016/00516 nr 73185 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga direkta kostnader. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion om samåkning 

– KF 2016-09-26, § 108   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionär  

Förvaltningschef Bygg- och miljö  
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2016-09-20 

Motion: Inrättande av samåkningsparkering 

 

Vid motorvägsavfarten ”Trafikplats Draget” till Bålsta tätort från E18 finns en grusplan som idag 

godtyckligt nyttjas som en parkering, oftast för pendling då den används som en mötesplats för 

personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon form av samåkning. 

Sverigedemokraterna välkomnar att personer samåker för såväl miljöns som privatekonomins skull 

för att nämna några skäl men ser gärna att detta sker i mer ordnade former. Idag är in och utfarten 

till denna provisoriska parkering skymd med dålig sikt utan speglar, det saknas skyltning om att 

parkeringen och in/utfarten ens existerar och det finns inga bestämmelser om på vilket sätt eller hur 

länge ett fordon kan parkeras. 

På flera platser i landet har man upprättat så kallade ”samåkningsparkeringar” där man har möjlighet 

att möta upp sina medresenärer, parkera en eller fler bilar och sedan samåka till och från 

arbetsplatsen eller annan destination. Införandet av denna typ av parkeringar är både bra för miljön 

då de uppmuntrar samåkning men ger tack vare rådande reglemente även nödvändig skyltning med 

mera för att en säker parkering kan genomföras och att minska trafikfaran för in/utpasserande från 

parkeringen samt förbipasserande på huvudleden. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket för 

att se över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E18 avfart 

”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan används för ändamålet. 

 

 

Michael Rubbestad (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 72 Dnr 2016/00382 

Svar på motion: Kommunal hyresgaranti 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kommunal hyresga-

ranti i Håbo kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för

socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse att erforderliga

beslut som möjliggör ett kommunalt brukande av hyresgarantier fattas så 

snart som möjligt.  

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni föreslagit att Håbo 

kommun ska införa en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 

som privata hyresvärdar. En kommunal hyresgaranti är i grunden ett bor-

gensåtagande som innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som 

har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har 

svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande 

och nämnden är positiv till förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar att det för Håbo kommun är angelä-

get, bland annat med bakgrund av att kommunens åtagande inom ramen för 

bosättningslagen kan komma att skapa vissa ansträngningar på bostads-

marknaden, att så snart som möjligt kunna införa hyresgaranti. Därför har 

förvaltningen tillsammans med tjänstemän från socialförvaltningen arbetat 

fram förslag till riktlinjer som ämnar sätta ett ramverk för hur den kommu-

nala hyresgarantin ska fungera i Håbo. Likaså behöver kommunfullmäktige 

besluta om att formellt delegera ansvaret för handläggning och beslut i frå-

gor rörande kommunal hyresgaranti till socialnämnden, via en justering av 

nämndens reglemente. Föreslagen förändring är gulmarkerad i underlaget. 

Sammantaget är förvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt 

att införa ett system med kommunala hyresgarantier och föreslår därför 

kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 55 

Tjänsteskrivelse 2017-02-15 

Ärende 12
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 

Reglemente för socialnämnden 

Motion 2016-06-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till motionen.      

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 55 Dnr 2016/00382  

Svar på motion: Kommunal hyresgaranti 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kommunal hyresga-

ranti i Håbo kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för 

socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse att erforderliga 

beslut som möjliggör ett kommunalt brukande av hyresgarantier fattas så 

snart som möjligt.      

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni föreslagit att Håbo 

kommun ska införa en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 

som privata hyresvärdar. En kommunal hyresgaranti är i grunden ett bor-

gensåtagande som innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som 

har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har 

svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande 

och nämnden är positiv till förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar att det för Håbo kommun är angelä-

get, bland annat med bakgrund av att kommunens åtagande inom ramen för 

bosättningslagen kan komma att skapa vissa ansträngningar på bostads-

marknaden, att så snart som möjligt kunna införa hyresgaranti. Därför har 

förvaltningen tillsammans med tjänstemän från socialförvaltningen arbetat 

fram förslag till riktlinjer som ämnar sätta ett ramverk för hur den kommu-

nala hyresgarantin ska fungera i Håbo. Likaså behöver kommunfullmäktige 

besluta om att formellt delegera ansvaret för handläggning och beslut i frå-

gor rörande kommunal hyresgaranti till socialnämnden, via en justering av 

nämndens reglemente. Föreslagen förändring är gulmarkerad i underlaget. 

Sammantaget är förvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt 

att införa ett system med kommunala hyresgarantier och föreslår därför 

kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Reglemente för socialnämnden 

Motion 2016-06-13    

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-15 KS 2016/00382 nr 72966 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Motion: Kommunal hyresgaranti 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kommunal 

hyresgaranti i Håbo kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente 

för socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse att erforderliga 

beslut som möjliggör ett kommunalt brukande av hyresgarantier fattas så 

snart som möjligt.      

 

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni föreslagit att Håbo 

kommun ska införa en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 

som privata hyresvärdar. En kommunal hyresgaranti är i grunden ett 

borgensåtagande som innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst 

som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå 

har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande 

och nämnden är positiv till förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar att det för Håbo kommun är 

angeläget, bland annat med bakgrund av att kommunens åtagande inom 

ramen för bosättningslagen kan komma att skapa vissa ansträngningar på 

bostadsmarknaden, att så snart som möjligt kunna införa hyresgaranti. 

Därför har förvaltningen tillsammans med tjänstemän från 

socialförvaltningen arbetat fram förslag till riktlinjer som ämnar sätta ett 

ramverk för hur den kommunala hyresgarantin ska fungera i Håbo. Likaså 

behöver kommunfullmäktige besluta om att formellt delegera ansvaret för 

handläggning och beslut i frågor rörande kommunal hyresgaranti till 

socialnämnden, via en justering av nämndens reglemente. Föreslagen 

förändring är gulmarkerad i underlaget. 

Sammantaget är förvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt 

att införa ett system med kommunala hyresgarantier och föreslår därför 

kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.       

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen tar i och med detta en ekonomisk risk och får då en 

engångssumma om 5 000 kronor per garanti från Boverket. Ersättningen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-15 KS 2016/00382 nr 72966 

 

betalas ut även om den enskilde sköter sin hyra. Skulle kommunen vid något 

tillfälle behöva betala mer än 5 000 kronor så kan man inte få ytterligare 

medel från boverket. Däremot har kommunen då en fordran på den aktuella 

hyresgästen.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse  

– Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 

– Reglemente för socialnämnden    

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden  

Motionär  
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Reglemente för socialnämnden 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef 

Antaget: KF §XXX, 2017-XX-XX  
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 REGLEMENTE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-17 KS 2016/00382 nr 73072 

 

Reglemente för socialnämnden 

Utöver vad som är föreskrivet i det allmänna nämndreglementet, 

kommunallag så gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter 

1 § 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande huvudområden; 

• Individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen, 

inklusive försörjningsstöd till familjer och enskilda, lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM), och annan särskild lagstiftning. 

• Vårdnad och umgängesrätt 

• Utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn 

• Mottagande av ensamkommande flyktingbarn till och med 21 år 

• Våld i nära relationer 

• Familjerådgivning till den som begär det 

• Handläggning av adoptionsärenden 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

• Flyktingmottagning, boende och samordningsansvar för 

integrationsfrågor 

• Konsumentrådgivning 

• Utdelning av medel ur Sociala Samfonden 

• Föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde 

• Alkohollagen 

• Tobakslagen 

• Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

• Budget- och skuldrådgivning 

• Hushållsekonomisk rådgivning 

•  Hyresgarantier enligt lag om vissa kommunala befogenheter  
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Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Socialchef 

Antaget: KF 2017-xx-xx, § x 
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 RIKTLINJE 2(7) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-31 KS 2016/00382 nr 72639 

 

 

Innehållsförteckning 
Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 
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3.1 Bedömning  4 

3.2 Dokumentation 5 

3.3 Garantins omfattning 5 

3.4 Avtal för hyresgarantin 6 

3.5 Infriande av garanti 6 

3.6 Regress  6 
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 RIKTLINJE 3(7) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-31 KS 2016/00382 nr 72639 

 

1. Bakgrund 

Med stöd i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, får en 

kommun gå i borgen för ett enskilt hushåll i syfte att säkra dess tillgång till 

en hyresbostad. Det krävs att hushållet då får en hyresbostad med möjlighet 

att efter två år besittningsrätt och att behovet av en sådan bostad inte kunnat 

tillgodoses på annat sätt.  

Väljer kommunen att utfärda hyresgarantier med stöd av denna lag kan 

statligt bidrag utbetalas till kommunen enligt förordningen (2007:623) om 

statligt bidrag för kommunala hyresgarantier. 

2. Syfte 

Kommunala hyresgarantier ska fungera som hjälp för personer som har 

tillräckligt god ekonomi för att klara boendekostnaderna, men som ändå har 

svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Det kan till exempel vara 

personer som saknar fast anställning, har en betalningsanmärkning eller 

nyanlända med statlig etableringsersättning. Dessa riktlinjer syftar till att 

tydliggöra hur den kommunala hyresgarantin ska fungera i Håbo kommun. 

3. Kommunal hyresgaranti 

En kommun får lämna en hyresgaranti om garantin innebär att ett hushåll får 

en hyresbostad med besittningsskydd och om det enskilda hushållets behov 

av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt, enligt Lag (2009:47, 2 

kap. § 6) om vissa kommunala befogenheter. Det är upp till kommunen att 

bedöma om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Hyresgarantin fråntar inte 

det enskilda hushållets ansvar för hyran, kommunen kan kräva in dessa 

pengar i efterhand. 

Kommunen kan själv välja hur den kommunala hyresgarantin och 

borgensåtagandet ska vara utformat och vad det ska omfatta. Enligt 

förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier, 

kan en kommun få utbetalat 5000 kr per utfärdad garanti. 

Boverket administrerar dessa bidrag och följande förutsättningar behöver 

vara uppfyllda för bidrag ska utbetalas; 

 Kommunen bedömer hushållets betalningsförmåga vara 

tillräckligt god för att utan försörjningsstöd enligt 

socialtjänstlagen kunna fullgöra hyresbetalningar. 

 Den kommunala hyresgarantin omfattar minst sex månaders 

hyra och gäller under minst två år. 

 Den eller de som hyresgarantin avser får ett förstahandskontrakt 

på en bostad. 

I Håbo kommun hanteras beslut och administration av hyresbidrag av 

socialnämnden. I nämndens hantering gäller följande förutsättningar för att 

en sökande ska beviljas hyregaranti: 
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 RIKTLINJE 4(7) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-31 KS 2016/00382 nr 72639 

 

1. Sökande ska vara folkbokförd i Håbo kommun och ha vistats i 

kommunen under minst sex månader innan inlämnad ansökan 

om hyresgaranti. 

2. Sökanden ska själv ansöka om kommunal hyresgaranti. 

3. Sökanden godkänns ej som hyresgäst om kommunen ej lämnar 

hyresgaranti. En skriftlig förklaring med motivering ska 

inhämtas från hyresvärd. Alla andra möjligheter; privat 

borgensåtagande, andra hyresvärdar osv, ska vara uttömda, 

liksom boende i andra kommuner i Sverige, efter individuell 

bedömning. 

4. Sökanden ska med hyresgarantin erhålla ett tills vidare kontrakt 

på hyresrätt med besittningsskydd. 

5. Sökanden ska ej vara berättigad boende enligt socialtjänstlagen 

eller annan lagstiftning; särskilt boende, trygghetsboende eller 

motsvarande. 

6. Sökanden ska ha ekonomiska förutsättningar att klara sitt 

boende, det vill säga ha förmåga att själva betala sina 

månadshyror.  

3.1 Bedömning 

Den enskilde ansöker hos kommunen om hyresgaranti. Kommunens 

handläggare ska därefter bedöma om hyresgarantin är en förutsättning för att 

hushållet ska kunna få ett förstahandskontrakt. Hyresgaranti ska ej beviljas 

om kommunen bedömer att behovet av bostad kan tillgodoses på annat sätt. 

Bedömning görs sedan av hushållets betalningsförmåga. Den ska utgå från 

skriftliga uppgifter och en budget som visar om hushållet har tillräckligt god 

ekonomi för att betala hyran.  

Uppgifter som ska ingå i behovsprövningen är; 

Hushållets inkomster 

 Inklusive generella bistånd som bostadsbidrag, studiestöd, 

sjukförsäkring, a-kassa. En helhetsbedömning görs med 

bidragens tidsbegränsning i åtanke. Försörjningsstöd enligt 

socialtjänstlagen samt etableringsersättning enligt lagen om 

vissa etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får inte 

räknas med. 

Hushållets utgifter 

 Hyra 

 Bil 
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 RIKTLINJE 5(7) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-31 KS 2016/00382 nr 72639 

 

 Mat 

 Media (telefon, tv, bredband) 

 Kläder/skor 

 Fritid/lek 

 Hygien 

 Försäkringar (hem, olycksfall) 

 Förbrukningsvaror 

Som utgångspunkt används Konsumentverkets ”skäliga 

levnadsomkostnader” men de faktiska kostnaderna för det enskilda hushållet 

ska ingå i bedömningen. 

Tillgångar och skulder 

 Sparande ex sparkonton, fonder, aktier 

 Skulder ex studie, kontokort, billån 

 Skulder till Håbo kommun innebär att ansökan om hyresgaranti 

ska bedömas restriktivt. Hyresgaranti beviljas inte av Håbo 

kommun om den sökande har en aktuell hyreskuld till 

kommunen (det vill säga en skuld till ett tidigare så kallat socialt 

kontrakt) 

Kreditupplysning 

 Betalningsanmärkningar 

Hemförsäkring 
För att hyresgaranti ska beviljas krävs att den sökande har tecknat en 

hemförsäkring. Kvitto på detta ska uppvisas senast i samband med 

beviljande av ansökan. 

3.2 Dokumentation 

Varje bedömning och beslut ska dokumenteras. 

Som komplement till förordning (2007:623) om statligt bidrag för 

kommunala hyresgarantier finns Boverkets Vägledning för hyresgarantier 

(2012) där bland annat stöd ges för bedömning av behovs- och 

betalningsförmåga samt hur ansökan praktiskt går till. Handläggare av 

hyresgarantier ansvarar för ansökan om bidrag hos Boverket, vilket kan 

göras fyra gånger per år. 

3.3 Garantins omfattning 

Hyresgarantin innebär att kommunen åtar sig att svara för hyresgästens 

skuld såsom för egen skuld och hyresvärden kan kräva betalning direkt från 
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 RIKTLINJE 6(7) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-31 KS 2016/00382 nr 72639 

 

kommunen, så kallad proprieborgen. Hyresgarantin gäller i två år och ska 

omfatta minst sex månadshyror. Kommunen gan besluta om längre 

giltighetstid än två år, om detta är särskilt motiverat. 

 Hyresgarantin omfattar hyreskostnad för mellan 6-24 månader under 

löptiden och kan efter individuell prövning även innehålla andra kostnader 

som kan uppstå till följd av exempelvis vanvård, skadegörelse och i 

samband med avflyttning från lägenheten. Garanti för sådana övriga 

kostnader är dock ingen automatisk del av en hyresgaranti utan behöver 

särskilt preciseras av ansökan och av kommunens beslut. 

3.4 Avtal för hyresgarantin 

Kommunens beslut om hyresgaranti är en bilaga till hyresavtalet. I avtalet 

specificeras vad som ska ingå i hyresgarantiåtagandet och hur ersättning för 

vanvård eller onormalt slitage av hyresobjektet definieras och vilka krav 

som ställs på hyresvärden i denna fråga. 

Kommunen kan säga upp hyresgarantin med nio månaders uppsägningstid. 

Uppsägning kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det 

att hyresgarantin började gälla. 

3.5 Infriande av garanti 

När hyresgästen inte betalar sin hyra i tid så kan hyresvärden rikta sitt krav 

direkt mot kommunen. 

Kravet som hyresvärden riktar mot kommunen kan omfatta hela eller delar 

av den utställda garantin. Om kommunen infriat delar av garantin kvarstår 

garantin i de delar som inte infriats. 

När kommunen har infriat garantin har kommunen rätt att kräva tillbaka 

pengarna från hyresgästen; så kallad regressrätt. 

3.6 Regress 

När kommunen infriat hela eller delar av garantin uppkommer regressrätten. 

Regressrätten aktiveras genom att en skrivelse skickas till hyresgästen där 

kommunen påpekar att den infriade garantin innebär att hyresgästen har ett 

betalningsansvar mot kommunen. Hyresgästen uppmanas att antingen betala 

skulden, eller ta kontakt med kommunen för en överenskommelse om hur 

skulden ska regleras. 

Om någon överenskommelse inte kan nås med hyresgästen kan ärendet 

drivas vidare genom ansökan om betalningsföreläggande. Om hyresgästen 

är försatt i konkurs kan en bevakningsskrivelse skickas till 

konkursförvaltaren. 

En överenskommelse om hur skulden ska regleras kan till exempel grundas 

på: 

 en amorteringsplan, 
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 RIKTLINJE 7(7) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-31 KS 2016/00382 nr 72639 

 

 ett skuldsaneringsförslag, antingen frivilligt eller beslutat av 

kronofogdemyndigheten/tingsrätten 

 ett engångsackord 
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Motion 
Kommunal hyresgaranti 

 
 
Håbo kommun är en mycket attraktiv kommun men en lång kö till hyresrätterna. Tyvärr så 
innebär detta att många inte får möjlighet till ett eget boende i kommunen. Ett sätt att stötta är 
att införa kommunal hyresgaranti som finns i flera kommuner. 
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en 
hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till 
hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots 
detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med 
besittningsskydd. Det kan till exempel bero på att den sökande har en projektanställning istället 
för en tillsvidareanställning, men har en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Andra 
exempel där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till ett eget boende är om du har en 
betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden 
anser att du har för låg inkomst men att kommunen bedömer din inkomst som tillräcklig. Den 
kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den 
som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad.  
 
Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 
 

1. Håbo Kommun inför kommunal hyresgaranti 
2. Detta skall gälla i Håbohus såväl som hos privatvärdar. 

 
 
 
 

För socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 57 Dnr 2017/00137 

Exploateringsbudget för Bålsta Centrum, del av etapp 
1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsbudget för del av etapp 1

Bålsta centrum. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 33 miljoner kronor för ge-

nomförande år 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner utredningar av förutsättningarna för en ex-

ploatering inom etapp 1 Bålsta centrum samt anläggning av tillfälligt och 

nytt busstorg och anläggning av pendlarparkering inom ramen för en total 

investeringsram om 33 miljoner kronor.  

Sammanfattning 

Bålsta centrum är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbygg-

nadsprojekt. Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som antogs av 

kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala delarna, för att 

orten ska upplevas som en helhet. Målsättningen att bygga stad har ytterli-

gare belysts i det detaljplaneprogram som arbetats fram för Bålsta centrum 

och som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 2012.  

Stadsutvecklingen i full skala inom området förutsätter att dagens busstorg 

byggs om samt att ny parkering för pendlare anläggs när nuvarande parke-

ringsytor tas i anspråk för bebyggelse.  

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta cent-

rum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kronor. En 

exploateringsbudget för hela den första etappen förväntas vara klar för be-

slut i samband med att detaljplanen antas preliminärt vid årsskiftet 

2017/2018. Kommunen har beviljats bidrag från länsplan för investering i 

nytt busstorg och ny pendlarparkering med totalt 10 006 000 kr. Åtgärderna 

ska vidtas under 2017 annars blir kommunen återbetalningsskyldig. Såväl 

tillfälligt busstorg, nytt busstorg som pendlarparkering kan anläggas utan att 

den nya detaljplanen för etapp 1 behöver antas och vinna laga kraft. 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner fortsatta utredningar 

av förutsättningarna samt anläggning av ett tillfälligt busstorg, ett nytt buss-

torg och ny pendlarparkering inom den första etappen av Bålsta centrum 

inom ramen för en exploateringsbudget om 33 miljoner kronor. Förvalt-

Ärende 13
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

ningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen underställer beslutet för kom-

munfullmäktiges godkännande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 57 

Tjänsteskrivelse 2017-02-22 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ekonomienheten 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 57 Dnr 2017/00137  

Exploateringsbudget för Bålsta Centrum, del av etapp 
1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsbudget för del av etapp 1 

Bålsta centrum.  

2. Kommunstyrelsen godkänner utredningar av förutsättningarna för en ex-

ploatering inom etapp 1 Bålsta centrum samt anläggning av tillfälligt och 

nytt busstorg och anläggning av pendlarparkering inom ramen för en total 

investeringsram om 33 miljoner kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 33 miljoner kronor för ge-

nomförande år 2017.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar in Fred Rydberg (KD) och 

Owe Fröjd (Båp) med närvarorätt till denna beslutspunkt.   

Sammanfattning  

Bålsta centrum är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbygg-

nadsprojekt. Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som antogs av 

kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala delarna, för att 

orten ska upplevas som en helhet. Målsättningen att bygga stad har ytterli-

gare belysts i det detaljplaneprogram som arbetats fram för Bålsta centrum 

och som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 2012.  

Stadsutvecklingen i full skala inom området förutsätter att dagens busstorg 

byggs om samt att ny parkering för pendlare anläggs när nuvarande parke-

ringsytor tas i anspråk för bebyggelse.  

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta cent-

rum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kronor. En 

exploateringsbudget för hela den första etappen förväntas vara klar för be-

slut i samband med att detaljplanen antas preliminärt vid årsskiftet 

2017/2018. Kommunen har beviljats bidrag från länsplan för investering i 

nytt busstorg och ny pendlarparkering med totalt 10 006 000 kr. Åtgärderna 

ska vidtas under 2017 annars blir kommunen återbetalningsskyldig. Såväl 

tillfälligt busstorg, nytt busstorg som pendlarparkering kan anläggas utan att 

den nya detaljplanen för etapp 1 behöver antas och vinna laga kraft. 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner fortsatta utredningar 

av förutsättningarna samt anläggning av ett tillfälligt busstorg, ett nytt buss-
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

torg och ny pendlarparkering inom den första etappen av Bålsta centrum 

inom ramen för en exploateringsbudget om 33 miljoner kronor. Förvalt-

ningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen underställer beslutet för kom-

munfullmäktiges godkännande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-22   

Protokollsanteckning 

Den nya projektledaren för Bålsta centrum, Annina Stadius, presenterar sig 

och går i anslutning till beslutspunkten igenom planeringen och tidplanen 

för projektet som helhet.      

______________ 

95



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-22 KS 2017/00137 nr 73215 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef  
 
 

 

Exploateringsbudget för Bålsta Centrum, del av etapp 1 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsbudget för del av etapp 1 

Bålsta centrum.  

 

2. Kommunstyrelsen godkänner utredningar av förutsättningarna för en 

exploatering inom etapp 1 Bålsta centrum samt anläggning av tillfälligt 

och nytt busstorg och anläggning av pendlarparkering inom ramen för 

en total investeringsram om 33 miljoner kronor. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 33 miljoner kronor för 

genomförande år 2017.    

 

Sammanfattning 

Bålsta centrum är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget 

stadsbyggnadsprojekt. Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som 

antogs av kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala 

delarna, för att orten ska upplevas som en helhet. Målsättningen att bygga 

stad har ytterligare belysts i det detaljplaneprogram som arbetats fram för 

Bålsta centrum och som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 

2012.  

Stadsutvecklingen i full skala inom området förutsätter att dagens busstorg 

byggs om samt att ny parkering för pendlare anläggs när nuvarande 

parkeringsytor tas i anspråk för bebyggelse.  

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta 

centrum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kronor. 

En exploateringsbudget för hela den första etappen förväntas vara klar för 

beslut i samband med att detaljplanen antas preliminärt vid årsskiftet 

2017/2018. Kommunen har beviljats bidrag från länsplan för investering i 

nytt busstorg och ny pendlarparkering med totalt 10 006 000 kr. Åtgärderna 

ska vidtas under 2017 annars blir kommunen återbetalningsskyldig. Såväl 

tillfälligt busstorg, nytt busstorg som pendlarparkering kan anläggas utan att 

den nya detaljplanen för etapp 1 behöver antas och vinna laga kraft. 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner fortsatta utredningar 

av förutsättningarna samt anläggning av ett tillfälligt busstorg, ett nytt 

busstorg och ny pendlarparkering inom den första etappen av Bålsta 

centrum inom ramen för en exploateringsbudget om 33 miljoner kronor. 

Förvaltningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen underställer beslutet för 

kommunfullmäktiges godkännande.   
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-22 KS 2017/00137 nr 73215 

 

Ärendet 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som antogs av 

kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala delarna, för att 

orten ska upplevas som en helhet. Centrum ska byggas ihop med stationen 

för att skapa ett tydligt samband. För att förstärka upplevelsen av att vara i 

ett centrum är målet att skapa en bebyggelse som upplevs som en stad. Det 

gäller i de mest centrala delarna. Målsättningen att bygga stad har ytterligare 

belyst i det detaljplaneprogram som arbetats fram för Bålsta centrum och 

som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 2012. 

Planprogrammet för Bålsta centrum innehåller ett stort antal nya bostäder 

direkt vid järnvägsstationen, centrumbyggnaden och längs 

Stockholmsvägen. Centrumområdet får en tydlig stadskärna med gator, torg 

och parker som omges av stadsbebyggelse. 

 

Arbete pågår nu med att ta fram en detaljplan för den första etappen av 

Bålsta centrum. Förslaget har varit på samråd och bearbetas nu inför 

granskning som förväntas ske efter sommaren 2017 inför ett antagande vid 

årsskiftet 2017/2018. 

Tidigare beslut i ärendet 

 

Beslut Datum Beslutande 

Uppdrag att ta fram ett 

detaljplaneprogram för Bålsta 

centrum 

2008-03-10 Kommunstyrelsen 

Antagande av fördjupad 

översiktsplan 

2010-06-14 Kommunfullmäktige 

Godkännande av planprogram 2012-11-26 Kommunstyrelsen 

Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för Resecentrum och 

stationsområdet, i Bålsta tätort 

2012-11-12  Kommunstyrelsen 

Godkännande av idé- och 

gestaltningsprogram 

2014-05-19 Kommunstyrelsen 

Beslut om markanvisningar etapp 

1 till Magnolia Bostad Ab, COOP 

och Håbohus AB. 

2015-04-13 resp  

2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

Genomförandebeslut för del av 

etapp 1 Bålsta Centrum 

2016-10-17 Kommunstyrelsen 

 

Nästa beslutstillfälle i ärendet beräknas ske i september 2017 för 

kommunstyrelsens beslut om att skicka detaljplaneförslaget på granskning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta 

centrum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kronor. 

När detaljprojektering och upphandling av de allmänna anläggningarna skett 

och detaljplanen vunnit laga kraft ska en exploateringsbudget för hela den 

första etappen beslutas. Detta bedöms kunna ske vid årsskiftet 2017/2018. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-22 KS 2017/00137 nr 73215 

 

Kommunen har beviljats bidrag från länsplan för investering i nytt busstorg 

och ny pendlarparkering med totalt 10 006 000 kronor. Åtgärderna ska 

vidtas under 2017 annars blir kommunen återbetalningsskyldig.  

I den nedan redovisade exploateringsbudgeten för del av etapp 1 ingår 

anläggande av tillfälligt busstorg och nytt busstorg och pendlarparkering. 

Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas uppgå till cirka 38 miljoner kronor 

varav kommande etapper ska bekosta 19 miljoner kronor eftersom dessa 

åtgärder möjliggör exploatering inom etapp 7. Vidare ingår kostnader för 

projektering, upphandling, projekt- och byggledning för gator, vatten- och 

avlopp, torg, gc-väg mm inom hela den första etappen. 

Exploateringsbudgeten för del av etapp 1 är en del av den kommande 

exploateringsbudgeten för hela etappen 1 vilken förväntas vara klar för 

beslut kring årsskiftet 2017/2018.  

 Utgift (t kr) Intäkt (från länsplan) 

Tillfälligt busstorg 1 000  

Nytt busstorg 7 000 3 500 

Tillfällig parkering 3 000  

P-däck 24 000  6 500 

Inlösen hyresavtal 1 000  

Rivningskostnad 

stationshus 

2 000  

Projektering, 

upphandling, projekt- 

och byggledning av 

allmän plats inom etapp 

1 

5 000  

Totalt 43 000 10 000 

 

Anläggningstillgångar 

Håbo kommun är huvudman för samtliga anläggningar som omfattas av 

förslaget och ansvarar för upphandling, projektering och utförande av dessa 

anläggningar och den kommande förvaltningen som ägare av 

anläggningarna (busstorg, pendlarparkering). Den budgeterade kostnaden 

för anläggningarna är cirka 43 miljoner kronor.  

Finansiering och upplåningsbehov 

Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart en entreprenör 

kan upphandlas och erforderliga tillstånd enligt plan- och bygglagen har 

lämnats.  

Driftskostnad 

Gatuavdelningen får från och med 2018 en ökad driftskostnad för åtgärderna 

inom den första etappen av Bålsta centrum. Denna kostnad har dock inte 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-22 KS 2017/00137 nr 73215 

 

varit möjlig att beräknas utan kommer att fastställas i samband med 

exploateringsbudgeten för hela etapp 1.  

Riskanalys 

I projektet föreligger liksom i alla större projekt en risk för ökade kostnader 

beroende av marknadsläget vid tidpunkten för upphandling.  

 

Exploateringsbudget 
     

      

 
Total Plan Plan Plan Plan  

Bålsta Centrum etapp1, del 1 budget 2017 2018 2019 2020 

Inkomster 10 000 10 000 0 0 
 Utgifter -43 000 -43 000 0 0 
 Nettoexploatering -33 000 -33 000 0 0 
 

      Driftbudget efter projektslut 
     Gatuavdelningen, drift 
     Gatuavdelningen, kapitalkostnader 

netto 
   

-2 100 -2 100 

      Finansieringsbehov 
 

-33 000 
   

      Specifikation 
     Anläggningstillgång -43 000 -43 000 0 0 

 Anläggningsavgift 10 000 10 000 0 0 
 Anläggningstillgång VA 0 0 0 0 
 Anslutningsavgift VA 0 0 0 0 
 Summa till balansräkning, anläggn -33 000 -33 000 0 0 
  

Uppföljning 

Uppföljning av projektet sker i kommunens ordinarie uppföljningsprocess. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 59 Dnr 2016/00696 

Stimulansmedel från Boverket för att främja ökat bo-
stadsbyggande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kostnaderna om 2 810 tkr i

första hand genom stimulansmedel från Boverket och i andra hand sker 

finansiering genom att kommunens budgeterade resultat minskas med mot-

svarande belopp i det fall medel uteblir från Boverket under 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder enligt bilaga för att sti-

mulera ökat bostadsbyggande till en kostnad om 2 810 tkr.  

Sammanfattning 

Regeringen införde under 2016 ett nytt statsbidrag till landets kommuner för 

att stimulera till ökat bostadsbyggande. Håbo kommun ansökte om medel 

och beviljades drygt 4,5 miljoner kronor som betalades ut december 2016.  

I uppdrag från kommundirektören så har förvaltningen tagit fram förslag på 

åtgärder som på olika vis kan stimulera bostadsbyggandet. Samtliga åtgär-

der har bedömts ha förutsättningar att genomföras under 2017 samt under-

lätta för kommande expansion. Åtgärderna avser verksamheterna inom 

bygg- och miljöförvaltningen och tekniska avdelningen och redovisas i bi-

laga. Det rör sig om nästan tiotalet åtgärder till en bedömd kostnad om 

2 810 tkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 42 

Tjänsteskrivelse 2017-02-20 

Bilaga med sammanställning av åtgärder och kostnader för att stimulera 

ökat bostadsbyggande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Ärende 14
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 42 Dnr 2016/00696  

Stimulansmedel från Boverket för att främja ökat bo-
stadsbyggande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder enligt bilaga för att sti-

mulera ökat bostadsbyggande till en kostnad om 2 810 tkr.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera kostnaderna 

om 2 810 tkr i första hand genom stimulansmedel från Boverket och i andra 

hand sker finansiering genom att kommunens budgeterade resultat minskas 

med motsvarande belopp i det fall medel uteblir från Boverket under 2017.   

Sammanfattning  

Regeringen införde under 2016 ett nytt statsbidrag till landets kommuner för 

att stimulera till ökat bostadsbyggande. Håbo kommun ansökte om medel 

och beviljades drygt 4,5 miljoner kronor som betalades ut december 2016.  

I uppdrag från kommundirektören så har förvaltningen tagit fram förslag på 

åtgärder som på olika vis kan stimulera bostadsbyggandet. Samtliga åtgär-

der har bedömts ha förutsättningar att genomföras under 2017 samt under-

lätta för kommande expansion. Åtgärderna avser verksamheterna inom 

bygg- och miljöförvaltningen och tekniska avdelningen och redovisas i bi-

laga. Det rör sig om nästan tiotalet åtgärder till en bedömd kostnad om 

2 810 tkr.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-20 

Bilaga med sammanställning av åtgärder och kostnader för att stimulera 

ökat bostadsbyggande.    

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-20 KS 2016/00696 nr 73127 

 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Anna-Karin Bergvall, Förvaltningschef 
0171 52825 
anna-karin.bergvall@habo.se 

 

Åtgärder och medel för att stimulera ökat bostadsbyggande 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder enlig bilaga för att 

stimulera ökat bostadsbyggande till en kostnad om 2 810 tkr.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera 

kostnaderna om 2 810 tkr i första hand genom stimulansmedel från 

Boverket och i andra hand sker finansiering genom att kommunens 

budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp i det fall medel 

uteblir från Boverket under 2017. 

   

 

Sammanfattning 

Regeringen införde under 2016 ett nytt statsbidrag till landets kommuner för 

att stimulera till ökat bostadsbyggande. Håbo kommun ansökte om medel 

och beviljades drygt 4,5 miljoner kronor som betalades ut december 2016.  

I uppdrag från kommundirektören så har förvaltningen tagit fram förslag på 

åtgärder som på olika vis kan stimulera bostadsbyggandet. Samtliga 

åtgärder har bedömts ha förutsättningar att genomföras under 2017 samt 

underlätta för kommande expansion. Åtgärderna avser verksamheterna inom 

bygg- och miljöförvaltningen och tekniska avdelningen och redovisas i 

bilaga. Det rör sig om nästan tiotalet åtgärder till en bedömd kostnad om 

2 810 tkr.    

 
Ärendet 

Regeringen införde under 2016 ett nytt statsbidrag till landets kommuner för 

att stimulera ökat bostadsbyggande, se förordningen (2016:364) om 

statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. De medel som avsattes 

för 2016 var 1,85 miljarder kronor.  

Det finns fyra krav som ska vara uppfyllda för att en kommun ska kunna 

erhålla bidraget. Kommunen ska under innevarande eller föregående 

mandatperiod ha antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen 

(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt under 

samma period ha antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av 

planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen. Vidare ska det den 31 

juli aktuellt år finnas minst en folkbokförd nyanländ invandrare som fått 

uppehållstillstånd. Slutligen är bidragets storlek avhängigt av hur många 

bostäder som har beviljats startbesked för under en tolvmånadersperiod.   
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-20 KS 2016/00696 nr 73127 

 

Håbo kommun har uppfyllt samtliga villkor och beviljades bidrag med 

4 583 225 kronor genom beslut från Boverket den 21 november 2016. 

Bidraget betalades ut december 2016 och gick in i årsresultatet.  

I uppdrag från kommundirektören så har förvaltningen tagit fram förslag på 

åtgärder som på olika vis kan stimulera bostadsbyggandet. Samtliga 

åtgärder har bedömts ha förutsättningar att genomföras under 2017 samt 

underlätta för kommande expansion. Åtgärderna avser verksamheterna inom 

bygg- och miljöförvaltningen och tekniska avdelningen och redovisas i 

bilaga. Det rör sig om nästan tiotalet åtgärder till en bedömd kostnad om 

2 810 tkr. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Åtgärderna som föreslås är kostnadsbedömda till 2 810 tkr och finansieras i 

första hand genom stimulansmedel från Boverket och i andra hand sker 

finansiering genom att kommunens budgeterade resultat minskas med 

motsvarande belopp i det fall medel uteblir från Boverket under 2017.  

Förvaltningen har för avsikt att även under innevarande år ansöka om medel 

enligt förordningen om statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Sista 

ansökningsdag är den 1 oktober 2017 och beslut från Boverket väntas under 

november månad för att betalas ut till berörda kommuner under december 

månad.  

Det går inte i förväg att beräkna vilket belopp som kan komma bli aktuellt 

för Håbo kommun. Beloppets storlek beror på antalet kommuner som är 

behöriga att söka bidraget och dess volym på startbesked och mottagna 

nyanlända. Under 2017 är det 1,8 miljarder kronor avsatta i statsbidrag. Ett 

antagande som kan göras är att betydligt fler kommuner kommer att söka 

bidraget under 2017 jämfört med föregående år då endast 110 kommuner 

sökte och att utfallet för Håbo kommun därmed riskerar att bli lägre 2017. 

Mot den bakgrunden har det bedömts rimligt att inte ligga över 3 miljoner 

kronor i årets ”åtgärdspaket”.   

Uppföljning 

Uppföljning sker i samband med årets sedvanliga ekonomiuppföljningar.  

Beslutsunderlag 

– Bilaga med sammanställning av åtgärder och kostnader för att stimulera 

ökat bostadsbyggande.    

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

Kommundirektör 

Ekonomichef 
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Åtgärder 2017 för att stimulera ökat bostadsbyggande                                                      Bilaga till KS 2016/00696 

Åtgärd  Beskrivning av åtgärd  Bedömd kostnad 
tkr 

Ansvarig 
förvaltning/avdelning 

1 Deltagande i Håbomässan 12-13 maj 2017 
Håbo kommun tillsammans med HMAB och Håbohus kommer att ha en 
gemensam plats i mässhallen. Temat kommer att vara Bo och bygga i Håbo. 
Kommunens kostnader avser hallhyra, utställning, material, 
visualiseringsmodell, giwe-aways, mässkjortor och liknande.  
 

200  Bygg- och miljöförvaltningen 

2 Tillväxttakt och konsekvenser på ekonomin 
Som ett underlag till översiktsplanen planeras en utredning om hur olika 
tillväxttakter i befolkningstillväxten påverkar kommunens ekonomi. 
Utredningen syftar till att belysa vilka intäkter och kanske framförallt 
kostnader som är att vänta vid olika tillväxttakter. Detta kan sedan användas 
till bland annat översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet där 
målsättningar angående befolkningsökning och bostadsproduktion anges.  
 

160  Bygg- och miljöförvaltningen,  
plan- och utvecklingsavdelningen 

3 VA-plan 
Uppdraget att ta fram en långsiktig plan för vatten- och avloppsfrågorna 
syftar till att säkra en god kvalité på vatten och avlopp i hela kommunen. Det 
behövs en nulägesanalys för att redovisa dagens situation och förhållanden 
som har eller kan få betydelse för vatten och avlopp.  
 
Arbetet ska mynna i en handlingsplan med riktlinjer för VA-försörjningen och 
samordnat med översiktsplanen. Handlingsplanen väntas mynna i strategi 
för hur den allmänna anläggningen kan komma att byggas ut men också 
handlingsplan för enskild vatten- och avloppsförsörjning utanför va-
verksamhetsområdet.   

500  Kommunstyrelsens tekniska 
avdelning, va-enheten i samarbete 
med Bygg- och miljöförvaltningen  

4 Utredning av ny va-försörjning till Skokloster  
Utreda överföringsledningar för VA till Skokloster för att på så vis möjliggöra 
för redan planerat ökat bostadsbyggande i Skokloster samt på andra platser 
längs med sträckningen. 

250 Kommunstyrelsens tekniska 
avdelning, va-enheten 
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Åtgärd  Beskrivning av åtgärd  Bedömd kostnad 
tkr 

Ansvarig 
förvaltning/avdelning 

5 Dagvattenutredning Gröna Dalen 
Stadsförnyelsen i centrala Bålsta med projekt som Bålsta Centrum och 
Tvåhusplanen kommer kräva en gemensam större uppsamling med 
fördröjning och hantering av dagvatten lokaliserat till Gröna Dalen. 
Anläggningen ska inte bara ha en teknisk funktion utan också kunna utgöra 
ett trivsamt inslag i kommande natur- och parkmiljö.  
 

400 Kommunstyrelsens tekniska 
avdelning, va-enheten i samarbete 
med Bygg- och miljöförvaltningen 

6 Huvudmannaskap 
Utreda om samfällighetslösningar gällande främst gator och natur- och 
parkmiljöer är bra eller dåligt för bostadsbyggandet, ta fram en policy och en 
plan för befintliga och framtida samfällighetslösningar.  

400  Kommunstyrelsens tekniska 
avdelning samt bygg- och 
miljöförvaltningens plan- och 
utvecklingsavdelning 

7 Utredning inför bildande av naturreservat Lillsjön 
Tidigare beslut samt förslaget till ny översiktsplan pekar ut Lillsjön och 
närmaste omgivning som lämpligt att skydda och bevara som naturreservat 
då där finns mycket höga natur- och kulturvärden. Arbetet innebär 
inventering av nuläget och förberedelser med framtagande av 
reservatsföreskrifter och skötselplan. I takt med att byggandet ökar så ökar 
också vikten av att säkerställa värdefull natur i anslutning till boende- och 
verksamhetsmiljöer.   

300  Bygg- och miljöförvaltningen,  
plan- och utvecklingsavdelningen 

8 Konsultstöd 
Extra resurs inom projektledning kopplat till mark- och exploateringsfrågor 
för att bättre hinna med arbetsvolymen.  

300 Bygg- och miljöförvaltningen,  
plan- och utvecklingsavdelningen 

9 Bygglov 
Extra resurs kopplat till administration och handläggning av bygglovsärenden 
för att bättre hinna med arbetsvolymen, men även utveckling av e-tjänst.  

300 Bygg- och miljöförvaltningen,  
Bygglovavdelningen  

SUMMA   2 810  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 62 Dnr 2017/00112 

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 114,7 miljoner kronor

till år 2017 för pågående investeringar, enligt följande. 

- Kommunstyrelsen 70 201 000 kronor 

- VA-verksamhet 43 357 000 kronor 

- Avfallsverksamhet 1 142 000 kronor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens

verksamheter för år 2016. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2016

till kommunens revisorer. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar ovanstående förslag till fullmäktige, för

ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av års-

redovisning för år 2016. 

4. Kommunstyrelsen noterar att tilläggsbudget för augusti till december med

anledning av extra statsbidrag för flyktingsituationen fördelas med 511 000 

kronor till kommunstyrelsen, 2 695 000 kronor till barn- och utbildnings-

nämnden och 724 000 kronor till socialnämnden. 

5. Kommunstyrelsen noterar att 386 000 kronor överförs i budget för år

2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, med anledning av nya 

arvodesregler 1 juli 2016.  

Sammanfattning 

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I la-

gen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 

enligt kommunallagen för årsredovisningen och har upprättat årsredovisning 

för år 2016 samt förslag till ombudgetering av pågående investeringsprojekt 

till år 2017. 

I 2016 års bokslut uppgår koncernens resultat till 114,5 miljoner kronor 

(44,0 föregående år), vilket är 67,5 (16,6) miljoner kronor bättre än föregå-

ende år. Eliminering av koncerninterna poster har gjorts i den samman-

ställda redovisningen.  

Kommunens redovisade resultat är 74,9 (48,9) miljoner kronor, vilket är 

26,0 miljoner kronor bättre än föregående år. De kommunala bolagen redo-

visar ett resultat på sammanlagt drygt 36,2 (22,4) miljoner kronor, varav 

Ärende 15
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Håbohus AB 40,9 (13,3) miljoner kronor och Håbo Marknads AB -4,7 (9,0) 

miljoner kronor. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1,0 (0,8) mil-

joner kronor, varav Håbo kommuns andel är cirka 352 000 kronor.  

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 29,0 (21,3) miljoner 

kronor. Kommungemensamma verksamheter lämnar ett överskott om 8,8 

miljoner kronor, bygg- och miljönämnden 3,8 miljoner kronor, socialnämn-

den 10,7 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden 7,5 miljoner 

kronor. Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott om -1,4 miljoner 

kronor och överförmyndaren har underskott om -400 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att låta kommunstyrelsen fördela ut 

tilläggsbudget år 2016 med 10,3 miljoner kronor till nämnderna med anled-

ning av det extra statsbidrag för flyktingsituationen som kommunen erhållit, 

utifrån faktiska kostnader. Vid delårsbokslutet fördelade kommunstyrelsen 

6,4 miljoner kronor och nu till årsredovisningen fördelas resterande 3,9 mil-

joner kronor till kommunstyrelsen 511 000 kronor, barn- och utbildnings-

nämnden 2 695 000 kronor och socialnämnden 724 000 kronor. 

Nya arvodesregler infördes 1 juli 2016. Med anledning av det överförs 386 

000 kronor i budget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.  

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 20 av 30 

som uppfyllda vid årets slut vilket motsvarar 66 procent. Samtliga finansi-

ella mål uppfylldes.   

Investeringar i skattefinansierade verksamheter uppgår till 62,8 miljoner 

kronor. Det är ett överskott jämfört med budgeten på 65,8 miljoner kronor. 

När det obudgeterade köpen av fastigheterna för flyktingändamål frånräk-

nas, uppgår överskottet till 74,4 miljoner kronor, varav 70,2 miljoner före-

slås överföras till år 2017 för pågående projekt.  

Investeringar i taxefinansierade verksamheter uppgår till 12,5 miljoner kro-

nor. Det är ett överskott jämfört med budgeten på 55,3 miljoner kronor 

varav 44,5 miljoner föreslås överföras till år 2017 för pågående projekt.  

Förvaltningen återkommer till delårsrapporten per mars om eventuellt utö-

kat upplåningsbehov för år 2017 för de överförda investeringarna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 

Tjänsteskrivelse 2017-02-13 

Årsredovisning 2016 

Protokoll från nämnderna 

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 45 Dnr 2017/00112  

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens 

verksamheter för år 2016. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2016 

till kommunens revisorer. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar följande förslag till fullmäktige, för ställ-

ningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av årsre-

dovisning för år 2016. 

4. Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 114,7 miljoner kronor 

till år 2017 för pågående investeringar, enligt följande 

- Kommunstyrelsen 70 201 000 kronor 

- VA-verksamhet 43 357 000 kronor 

- Avfallsverksamhet 1 142 000 kronor 

5. Kommunstyrelsen noterar att tilläggsbudget för augusti till december med 

anledning av extra statsbidrag för flyktingsituationen fördelas med 511 000 

kronor till kommunstyrelsen, 2 695 000 kronor till barn- och utbildnings-

nämnden och 724 000 kronor till socialnämnden. 

6. Kommunstyrelsen noterar att 386 000 kronor överförs i budget för år 

2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, med anledning av nya 

arvodesregler 1 juli 2016.    

Sammanfattning  

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I la-

gen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 

enligt kommunallagen för årsredovisningen och har upprättat årsredovisning 

för år 2016 samt förslag till ombudgetering av pågående investeringsprojekt 

till år 2017. 

I 2016 års bokslut uppgår koncernens resultat till 114,5 miljoner kronor 

(44,0 föregående år), vilket är 67,5 (16,6) miljoner kronor bättre än föregå-

ende år. Eliminering av koncerninterna poster har gjorts i den samman-

ställda redovisningen.  

Kommunens redovisade resultat är 74,9 (48,9) miljoner kronor, vilket är 

26,0 miljoner kronor bättre än föregående år. De kommunala bolagen redo-

visar ett resultat på sammanlagt drygt 36,2 (22,4) miljoner kronor, varav 

Håbohus AB 40,9 (13,3) miljoner kronor och Håbo Marknads AB -4,7 (9,0) 

miljoner kronor. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1,0 (0,8) mil-

joner kronor, varav Håbo kommuns andel är cirka 352 000 kronor.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 29,0 (21,3) miljoner 

kronor. Kommungemensamma verksamheter lämnar ett överskott om 8,8 

miljoner kronor, bygg- och miljönämnden 3,8 miljoner kronor, socialnämn-

den 10,7 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden 7,5 miljoner 

kronor. Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott om -1,4 miljoner 

kronor och överförmyndaren har underskott om -400 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att låta kommunstyrelsen fördela ut 

tilläggsbudget år 2016 med 10,3 miljoner kronor till nämnderna med anled-

ning av det extra statsbidrag för flyktingsituationen som kommunen erhållit, 

utifrån faktiska kostnader. Vid delårsbokslutet fördelade kommunstyrelsen 

6,4 miljoner kronor och nu till årsredovisningen fördelas resterande 3,9 mil-

joner kronor till kommunstyrelsen 511 000 kronor, barn- och utbildnings-

nämnden 2 695 000 kronor och socialnämnden 724 000 kronor. 

Nya arvodesregler infördes 1 juli 2016. Med anledning av det överförs 386 

000 kronor i budget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.  

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 20 av 30 

som uppfyllda vid årets slut vilket motsvarar 66 procent. Samtliga finansi-

ella mål uppfylldes.  

Investeringar i skattefinansierade verksamheter uppgår till 62,8 miljoner 

kronor. Det är ett överskott jämfört med budgeten på 65,8 miljoner kronor. 

När det obudgeterade köpen av fastigheterna för flyktingändamål frånräk-

nas, uppgår överskottet till 74,4 miljoner kronor, varav 70,2 miljoner före-

slås överföras till år 2017 för pågående projekt.  

Investeringar i taxefinansierade verksamheter uppgår till 12,5 miljoner kro-

nor. Det är ett överskott jämfört med budgeten på 55,3 miljoner kronor 

varav 44,5 miljoner föreslås överföras till år 2017 för pågående projekt.  

Förvaltningen återkommer till delårsrapporten per mars om eventuellt utö-

kat upplåningsbehov för år 2017 för de överförda investeringarna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-13 

Årsredovisning 2016   

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-13 KS 2017/00112 nr 72884 

 
Ekonomienheten 
Carin Homann, Controller  
0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

 

Årsredovisning 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens 

verksamheter för år 2016 

2. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 

2016 till kommunens revisorer 

3. Kommunstyrelsen överlämnar följande förslag till fullmäktige, för 

ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av 

årsredovisning för år 2016 

4. Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 114,7 miljoner 

kronor till år 2017 för pågående investeringar, enligt följande 

- Kommunstyrelsen 70 201 000 kronor 

- VA-verksamhet 43 357 000 kronor 

- Avfallsverksamhet 1 142 000 kronor 

5. Kommunstyrelsen noterar att tilläggsbudget för augusti till december 

med anledning av extra statsbidrag för flyktingsituationen fördelas med 

511 000 kronor till kommunstyrelsen, 2 695 000 kronor till barn- och 

utbildningsnämnden och 724 000 kronor till socialnämnden. 

6. Kommunstyrelsen noterar att 386 000 kronor överförs i budget för år 

2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, med anledning av 

nya arvodesregler 1 juli 2016 

 

Sammanfattning 

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 

lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 

enligt kommunallagen för årsredovisningen och har upprättat årsredovisning 

för år 2016 samt förslag till ombudgetering av pågående investeringsprojekt 

till år 2017. 

I 2016 års bokslut uppgår koncernens resultat till 114,5 miljoner kronor 

(44,0 föregående år), vilket är 67,5 (16,6) miljoner kronor bättre än 

föregående år. Eliminering av koncerninterna poster har gjorts i den 

sammanställda redovisningen.  

Kommunens redovisade resultat är 74,9 (48,9) miljoner kronor, vilket är 

26,0 miljoner kronor bättre än föregående år. De kommunala bolagen 

redovisar ett resultat på sammanlagt drygt 36,2 (22,4) miljoner kronor, 

varav Håbohus AB 40,9 (13,3) miljoner kronor och Håbo Marknads AB -

4,7 (9,0) miljoner kronor. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1,0 

(0,8) miljoner kronor, varav Håbo kommuns andel är cirka 352 000 kronor.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-13 KS 2017/00112 nr 72884 

 

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 29,0 (21,3) miljoner 

kronor. Kommungemensamma verksamheter lämnar ett överskott om 8,8 

miljoner kronor, bygg- och miljönämnden 3,8 miljoner kronor, 

socialnämnden 10,7 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden 7,5 

miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott om -1,4 

miljoner kronor och överförmyndaren har underskott om -400 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att låta kommunstyrelsen fördela ut 

tilläggsbudget år 2016 med 10,3 miljoner kronor till nämnderna med 

anledning av det extra statsbidrag för flyktingsituationen som kommunen 

erhållit, utifrån faktiska kostnader. Vid delårsbokslutet fördelade 

kommunstyrelsen 6,4 miljoner kronor och nu till årsredovisningen fördelas 

resterande 3,9 miljoner kronor till kommunstyrelsen 511 000 kronor, barn- 

och utbildningsnämnden 2 695 000 kronor och socialnämnden 724 000 

kronor. 

Nya arvodesregler infördes 1 juli 2016. Med anledning av det överförs 386 

000 kronor i budget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.  

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 20 av 30 

som uppfyllda vid årets slut vilket motsvarar 66 procent. Samtliga 

finansiella mål uppfylldes.  

Investeringar i skattefinansierade verksamheter uppgår till 62,8 miljoner 

kronor. Det är ett överskott jämfört med budgeten på 65,8 miljoner kronor. 

När det obudgeterade köpen av fastigheterna för flyktingändamål 

frånräknas, uppgår överskottet till 74,4 miljoner kronor, varav 70,2 miljoner 

föreslås överföras till år 2017 för pågående projekt.  

Investeringar i taxefinansierade verksamheter uppgår till 12,5 miljoner 

kronor. Det är ett överskott jämfört med budgeten på 55,3 miljoner kronor 

varav 44,5 miljoner föreslås överföras till år 2017 för pågående projekt.  

Förvaltningen återkommer till delårsrapporten per mars om eventuellt 

utökat upplåningsbehov för år 2017 för de överförda investeringarna. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 

– Årsredovisning 2016   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 
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Omslagsbilden är fotograferad av Göran Roxin.
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Håbo kommun fortsätter att växa. I år ökade 
befolkningen mer än förra året och vi har en 
starkare ökning än rikets totala befolkningstill-
växt på 1,46 procent. Vid årsskiftet var vi 20 737 
invånare.

Vi gör för andra året i rad ett bra bokslut med ett 
överskott på närmare 75 miljoner kronor. Detta 
medför också att vi kan amortera 55 miljoner. 
Det känns skönt med ett så bra resultat i år 
eftersom vi vet att det stundar år med mycket 
stora utmaningar.

Många nya bostäder
I år färdigställdes drygt ett 20-tal småhus i Håbo 
kommun. Uppförandet av 110 hyreslägenheter på 
Sofielundsvägen pågick och merparten av dessa 
färdigställdes under året. Under året har även 
lägenheter på Lyckebo byggts och inflyttning sker 
där under 2017.

Sista etappen av småhusen i Frösundavik är sålda 
och förväntas vara klara för inflyttning 2017/2018. 
Byggstart har skett för 50 bostadsrätter i Frö-
sundavik.

Två detaljplaner i Väppeby äng har antagits och 
vunnit laga kraft under 2016 som sammanlagt ger 
350 lägenheter. Entreprenör för infrastrukturen i 
området har utsetts. Byggnation startar under 2017.

Vi har också kommit igång med arbetet att bygga 
ett nytt äldreboende uppe vid kyrkcentrum. Det 
känns särskilt roligt eftersom det har haft en lång 
förberedelsetid, men nu äntligen blir det av.

Plan för nya Bålsta centrum arbetas  
fram i samråd
Under året har ett förslag till detaljplan för Bålsta 
centrum, etapp 1 tagits fram. I förslaget finns ett 
nytt resecentrum, bussterminal, cirka 700 lägen-
heter samt handel- och verksamhetslokaler. 
Granskning planeras till sommaren 2017 för 
antagande vid årsskiftet. Byggstart för förbere-
dande arbeten såsom nytt busstorg och ny pend-
larparkering planeras till sommaren 2017.

Håbo har satsat på en förbättrad dialog med 
medborgarna. I resultatjämförelsen mellan kom-
munerna visar det sig att Håbos medborgare med 
ett delaktighetsindex om 69 har större möjlighet 
än många andra (56) att delta i kommunens 
utveckling.

Verksamheternas resultat 
Håbo kommun är tredje bästa kommun i Sverige 
på att besvara e-post. 98 procent av alla frågor 
som skickats till kommunens gemensamma 
e-postadress besvaras inom en timme. Service 
per telefon placerar Håbo kommun bland topp-
kommunerna som fjärde bästa kommun i landet.

Målgruppen barn och unga har prioriterats och ett 
antal riktade aktiviteter har genomförts under 
året. Fritidsgården i Skokloster har kunnat hålla 
öppet längre och möjligheten till skapande verk-
samhet har utökats. Ett sommarkollo arrangera-
des i Skokloster för barn från hela kommunen. För 
de äldre ungdomarna har en mobil sommarfritids-
gård erbjudits i Bålsta. Biblioteket har erbjudit 
aktiviteter för alla åldrar, framförallt barn och 
unga.

Skolan har upplevt ett ökat söktryck under året 
och studieresultaten har ytterligare förbättrats. 
Studieresultaten för de elever som lämnade 
årskurs 9 är mycket goda, med hög behörighet till 
gymnasieskolan och det högsta genomsnittliga 
meritvärdet någonsin. Inom barn- och utbildnings-
område har projektet RIK-förskola (reflekterad, 
identifierad kvalitet) startats upp under året. 

Mycket spännande händer  
i vår växande kommun
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Syftet är att kvalitetssäkra verksamhetens språk-
utvecklingsarbete. Elever från Fridegårdsgymna-
siet har haft stora framgångar inom Ung företag-
samhet med många utmärkelser.

Kommunen har däremot sämre resultat i de lägre 
årskurserna inom grundskolan än riksgenomsnitt. 
Även årets brukarundersökning inom hemtjänsten 
är lite sämre än tidigare med 87 procent (91) och 
måste förbättras.

Planeringen för en ny förskola i Frösundavik har 
påbörjats. Arbetet med Västerängsskolans tak 
har avslutats. Omfattande renoveringar av flera 
förskolor har genomförts liksom ytskikt i Gran-
säterskolan och Slottskolan.

Kommunen uppvisar goda resultat vad det gäller 
kvalitetsaspekter inom särskilt boende (äldreom-
sorg) och inom LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade).

I Håbo finns många företag, både stora och små. 
Det är just företagandet i Håbo som utmärker sig 
positivt inom samhällsutveckling. Prognoser pekar 
på sju nyregistrerade företag per 1 000 invånare 
och det placerar Håbo bland de 25 procent bästa 
kommunerna i landet.

Återvinningscentralens öppettider är uppskattade 
av kommuninvånarna. Verksamheten erbjuder 
längre öppettider än 75 procent av övriga kommuner.

Av de långsiktiga finansiella målen och nämnder-
nas mål anses 20 av 30 som uppfyllda vid årets 
slut vilket motsvarar en måluppfyllnad om  
66 procent.

En ökad tillväxt ställer krav på rekrytering 
av bra medarbetare 
Även om 2016 blev ett ekonomiskt mycket gott år, 
får vi inte glömma utmaningarna som kommunen 
står inför. Byggnation av nya bostäder kommer att 
öka väsentligt, vilket i sin tur kommer att leda till 
att krav och efterfrågan på kommunalservice inom 
samtliga verksamheter kommer att öka. Detta 
kommer även att ställa krav på att kommunen 
lyckas rekrytera duktiga medarbetare inom vissa 
bristyrken i framtiden.

Vi arbetar enträget vidare för att uppnå vårt mål 
att vara en attraktiv kommun inom alla områden.
Avslutningsvis vill jag rikta en stor eloge till all 
kommunens personal, alla uppdragstagare, alla 
nämnder och kommunens bolag för en mycket bra 
genomförd verksamhet 2016.
 

Carina Lund
Kommunstyrelsens ordförande
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Fakta om 
Håbo kommun 
Representation i kommunfullmäktige

Mandat Procent av giltiga 
röster valet 2014

Socialdemokraterna 15 35,7

Bålstapartiet 2 4,6

Miljöpartiet de gröna 2 5,9

Vänsterpartiet 1 2,8

Moderaterna 10 25,3

Folkpartiet liberalerna 2 3,9

Centerpartiet 3 7,2

Kristdemokraterna 1 3,0

Sverigedemokraterna 5 11,3

Summa 41

Befolkning – Hushållssammansättning

Antal 
2014

Antal 
2015

Procent 
2015

Procent 
riket 2015

Ensamstående 
utan barn 2 015 2 060 26 38

Ensamstående 
med barn 610 609 8 7

Sammanboende 
utan barn 2 152 2 148 28 25

Sammanboende 
med barn 2 498 2 515 32 23

Övriga hushåll 483 487 6 7

Totalt 7 758 7 819 100 100

Uppgifter avseende år 2015 är de senaste tillgängliga.

Åldersfördelning 2016-12-31

Håbo kommun Riket Uppsala län

Ålder Antal Procent Procent Procent

0-6 1 822 8,8 8,4 8,5

7-9 871 4,2 3,6 3,6

10-12 927 4,5 3,4 3,4

13-15 891 4,3 3,3 3,3

16-19 1 025 4,9 4,2 4,2

20-29 2 226 10,7 13,5 15,8

30-44 3 909 19,0 19,1 18,9

45-64 5 363 25,9 24,7 23,7

65-79 3 099 14,9 14,7 14,1

80- 604 2,9 5,1 4,4

Summa 20 737 100,0 100,0 100,0

Skattetsatser, procent

Håbo kommun 2012 2013 2014 2015 2016

Kommunen 21,34 21,34 21,34 21,34 21,34

Landstinget 10,86 11,16 11,16 11,16 11,71

Skattesats totalt 32,20 32,50 32,50 32,50 33,05
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Barn- och 
utbildningsnämnd

Ordf: Lennart 
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Läs mer på sidan 86
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Nordberg (MP)

Läs mer på sidan 75
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Kom.dir: Per Nordenstam
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förvaltning
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Thomas Brandell
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Läs mer på sidan 110 

Håbo Marknads AB
Ordf:
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Läs mer på sidan 113
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Ordf: Carina Lund 

Läs mer på sidan 115
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Revisorer
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Valnämnd
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Valberedning
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Ordf: Nils-Åke 

Mårheden (M)

Läs mer på sidan 78

Socialnämnd
Ordf:
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Anna-Karin Bergvall
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Organisation
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Ordf: Lisbeth  
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Sammanfattning
Kommunfullmäktiges tre övergripande mål har inte upp-
fyllts i sin helhet detta år. Nämnderna har uppfyllt 20 av 
30 mål vilket motsvarar en måluppfyllnad om 66 procent. 
Kommunens	finansiella	mål	har	uppfyllts	i	sin	helhet	med	
god marginal. Bokslutet visar ett positivt resultat för hela 

koncernen och kommunen redovisar ett resultat på  
74,9 miljoner kronor. Dock behöver koncernen ta höjd för 
kommande kända och okända kostnadsökningar och 
intäktsminskningar genom att öka andelen eget kapital.

Kommunens samlade verksamhet
Syftet med den sammanställda redovisningen är 
att sammanfatta kommunens ekonomiska ställ-
ning och åtaganden. Det handlar om att ge en 
helhetsbild av verksamheten oavsett om den 
bedrivs i egen regi eller utförs av interna eller 
externa bolag.

Kommunens samlade verksamhet består, utöver 
kommunen, av kommunens helägda kommunala 
bolag, Håbohus AB och Håbo Marknads AB. 
Kommunen bedriver även räddningsverksamhet 
tillsammans med Enköpings kommun i ett kom-
munalförbud. Kommunen har tillsammans med 
Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo 
kommun administrerar Trosa kommuns löneutbe-
talningar.

Verksamheten i extern regi, där kommunen köper 
huvudverksamheter från andra utförare inklusive 
räddningstjänsten, har ökat till 256,3 miljoner 
kronor, jämfört med 219,8 föregående år. Det 
innebär att 20 procent (18 procent föregående år) 

av kommunens verksamhet utförs av andra än 
kommunen. Generellt gäller att kommunen har 
det övergripande ansvaret för verksamheten även 
om själva utförandet ligger utanför kommunens 
organisation. Undantaget är tillsynsansvaret för 
grundskolan och gymnasiet som ligger på Skol-
inspektionen.

Barn- och utbildningsnämnden betalar 124,9 miljo-
ner kronor för gymnasieskola, grundskola, förs-
koleklass, fritidshem och förskola som utförs av 
annan huvudman än kommunen. Vård- och 
omsorgsnämnden köper främst äldreboende och 
hemtjänst för totalt 43,8 miljoner kronor. Social-
nämnden köper främst boende för ensamkom-
mande flyktingbarn samt institutionsvård för  
64,1 miljoner kronor från andra utförare. Det är 
dubbelt så mycket som år 2015. Kommunstyrelsen 
betalar totalt 4,4 miljoner kronor för främst 
snöröjning och sandning av vägar, vilket är en 
halvering av kostnaden från år 2015. Drift bidraget 
till räddningstjänsten tillkommer.

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsens ledamöter.  
Främre raden från vänster: 
Lars-Göran Bromander (S), 
Werner Schubert (S), Carina 
Lund (M), Christian Nordberg 
(MP).

Mellersta raden från vänster: 
Michael Rubbestad (SD), Eva 
Staake (S), Agneta Hägglund 
(S), Leif Zetterberg (C).

Övre raden från vänster: 
Anders Cyrillus (L), Fred 
Rydberg (KD), Fredrik 
Anderstedt (S), Owe Fröjd (Båp).
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Kommunkoncernen 
I den kommunala koncernen ingår kommunen, 
kommunens helägda bolag Håbohus AB, Håbo 
Marknads AB samt kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Vid upprättandet 
av den sammanställda redovisningen har kommunens 
redovisningsprinciper varit vägledande. Ingen 
justering av avskrivningsprinciper har gjorts utan 
varje företags principer gäller. Interna poster av 
väsentligt värde har eliminerats vad gällermellan-
havanden mellan kommunen och bolagen samt 
mellan respektive bolag och mellan kommunal-
förbundet för räddningstjänsten och kommunen.

Sammanställd redovisning

Resultaträkning, tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Rörelsens intäkter 375 086 461 859

Rörelsens kostnader -1 166 497 -1 241 903

Avskrivningar -86 773 -91 186

Verksamhetens nettokostnad -878 184 -871 230

Skattenetto 976 941 1 035 957

Finansnetto -35 533 -24 702

Resultat efter finansiella poster 63 224 140 025

Uppskjuten skatt -12 106 -14 633

Skatt på årets resultat -7 083 -13 917

Resultat 44 035 111 475

Omslutning 2 310 622 2 411 904

Soliditet 18,1% 22,6%

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar 
Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Marknads AB 
samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 procent 
av kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-
Håbo. Eliminering har gjorts av periodiseringsfon-
der och obeskattade reserver för Håbo Marknads 
AB samt för Håbohus AB. Årets resultat mäts efter 
finansnetto och efter extraordinära intäkter och 
kostnader. I 2016 års bokslut uppgår koncernens 
resultat till 111,5 (44,0) miljoner kronor, vilket är 
67,5 (16,6) miljoner kronor bättre än föregående år. 
I den sammanställda redovisningen har koncernin-
terna poster eliminerats.

Kommunens redovisade resultat är 74,9 (48,9) 
miljoner kronor, vilket är 26,0 miljoner kronor 
bättre än föregående år. De kommunala bolagen 
redovisar ett resultat på sammanlagt drygt 36,6 
(22,4) miljoner kronor, varav Håbohus AB 40,9 
(13,3) miljoner kronor och Håbo Marknads AB 
-4,7 (9,0) miljoner kronor. Räddningstjänsten 
redovisar ett överskott på 1,0 (-0,8) miljoner 
kronor, varav Håbo kommuns andel är cirka  
352 000 kronor.

Sammanställt resultat år 2005–2016, mkr

Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2016 
men låneskulden är fortfarande stor och koncernen 
är mycket räntekänslig. Koncernen måste även 
framöver öka andelen eget kapital och därigenom 
skapa reserver för att möta kommande både kända 
och oförutsedda kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar.

Koncernens soliditet har ökat från 18,1 till 22,6 
procent. Inklusive pensionsförpliktelser uppgår 
soliditeten till 9,2 (3,5) procent. Som jämförelse 
uppgick det ovägda medelvärdet för soliditeten i 
länets kommuner till 28,2 procent år 2015. Inklu-
sive pensionsförpliktelser uppgick soliditeten till 
7,4 procent.

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar ökar med 101,3 
(180,4) miljoner kronor netto, varav Håbohus AB:s 
tillgångar ökar med 74,2 (65,0) miljoner kronor, 
Håbo Marknads ABs och Räddningstjänstens 
tillgångar minskar medan kommunens tillgångar 
ökar med 28,3 (114,4) miljoner kronor. Förklaring-
en till kommunens ökning av tillgångarna är i 
huvudsak de stora investeringarna i fastigheter. 
Avskrivningarna uppgår till 91,2 (86,8) miljoner 
kronor, en ökning med 4,4 miljoner kronor sedan 
år 2015.

Skulder
Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och 
avsättningar förändras med -23,6 (126,9) miljoner 
kronor. Totala avsättningar minskar med -10,8 
(-2,1) miljoner kronor sedan föregående år. Minsk-
ningen beror i huvudsak på att utbetalningen till 
medfinansieringen Citybanan, men även pensions-
avsättningar minskar. Lång- och kortfristiga 
skulder förändras med -12,7 (129,1) miljoner 
kronor. Långfristiga skulder minskar med -56,7 
(107,9) miljoner kronor varav -55,9 miljoner kronor 
förklaras av kommunens amortering av externa 
lån. Kortfristiga skulder ökar med 44,0 (21,2) 
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miljoner kronor. Pensionsförpliktelser som redovi-
sas utanför kommunens balansräkning enligt 
blandmodellen, minskar med -14,5 (-16,6) miljoner 
kronor i jämförelse med föregående år.

Ansvarsförbindelser och 
borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindel-
ser för koncernen uppgår vid årets slut till 9,3 
(94,6) miljoner kronor, vilket är en minskning med 
85,3 miljoner kronor sedan 2015. Minskningen 
beror på att Håbohus fastighetsinteckningar 
minskar med 86,7 miljoner kronor medan kommu-
nens borgensåtagande för föreningarna ökar med 
1,5 miljoner kronor.

Ansvarsförbindelser

tkr
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0

Egnahem kommunal kreditgaranti 136 71

Ansvarförbindelse Håbohus AB 138 135

Fastighetsförteckningar Håbohus AB1) 86 711 0

Borgensåtaganden

Föreningar 6 887 8 427

BRF Väppeby 0 0

Summa 94 572 9 333

1) Avser ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyres-
rätter). Från och med 2016 är ansvarsförbindelsen borttagen 
på grund av att bolaget nyttjat kommunal borgen. 

Kommuninvest – medlemsansvar
Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktel-
ser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråk-
tagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhål-
lande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en upp-
skattning av den finansiella effekten av Håbo 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensför-
bindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgår 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 

till 346,1 miljard kronor och totala tillgångar till 
338,2 miljarder kronor. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgår till 1 315 miljoner 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgår 
till 1 284 miljoner kronor vid 2016 års slut.

Håbohus AB
Verksamhet
Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo kom-
mun. Fastigheterna omfattar både bostäder och 
lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretagsorganisation, SABO, samt Fastig-
hetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. 
Dessutom är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror, 
HBV förening utan personlig ansvarighet.

Antalet ägda lägenheter uppgår vid årets slut till  
1 331 (1 315) stycken med en bostadsyta om 88 756 
kvadratmeter samt 8 824 kvadrat meter lokalyta. 
I lägenhetsbeståndet ingår 172 bostäder för grupp-, 
äldreboende och särskilt boende samt 66 lägenhe-
ter med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.

Händelser av väsentlig betydelse
Produktionen på Sofielundsvägen inleddes som-
maren 2015 och ett år senare skedde den första 
inflyttningen. Vid årsskiftet 2016/2017 har det 
flyttat in gäster i 92 av 110 lägenheter och de sista 
lägenheterna blir klara till mars 2017. Ett av 
Håbohus viktigaste mål är att skapa fler bostäder 
i Håbo. Bolaget har därför jobbat aktivt med att få 
igång produktioner som ska avlösa den på So-
fielundsvägen. Under hösten 2016 påbörjades 
upphandlingen av två byggprojekt på cirka 130 
lägenheter. Förmodligen kommer bolaget börja 
bygga under sommaren 2017.

Håbohus har under året vunnit en markanvis-
ningstävling för ett höghus i Bålsta centrum. 
Bolagets bidrag är en byggnad på 17 våningar med 
trästomme. Det är en av de högsta träbyggnaderna 
i världen. Många tekniska utmaningar kvarstår 
men planering och projektering pågår för fullt.
Håbohus har under 2016 varit aktivt på transak-
tionsmarknaden. Bolaget har under året sålt 
fastigheter i fyra områden. Totalt såldes 81 lägen-
heter för sammanlagt 93,3 miljoner kronor. 
Fastigheterna har sålts genom ombildning till 
bostadsrätt eller genom försäljning till privat 
aktör. Genom de försäljningar Håbohus genomfört 
har Bolaget fått pengar över till framtida produk-
tioner. Bolaget har även förbättrat konkurrensen i 
Bålsta och fått ut mer vinst från bra investeringar.
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Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets 
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar  
ett positivt resultat om 40,9 (13,4) miljoner kronor 
i huvudsak beroende på fastighetsförsäljningar 
under året. Bolagets samlade skuld, både det 
lång- och kortfristiga, har ökat med cirka 14,5 
(44,3) miljoner kronor. Likvida medel har ökat 
från förra året med 20,4 (18,1) miljoner kronor. 
Bolaget soliditet har förbättrats från 9,3 procent 
till 12,7 procent. För ytterligare information om 
Håbohus AB hänvisas till bolagets avsnitt.

Resultaträkning, tkr År 2015 År 2016

Verksamheternas intäkter 120 205 120 457

Försäljning fastigheter 20 503 64 086

Verksamhetens kostnader -66 244 -67 087

Avskrivningar -27 745 -27 328

Finansnetto -20 559 -16 582

Resultat efter finansiella poster 26 160 73 546

Bokslutsdispositioner -8 268 -21 226

Uppskjuten skatt 913 2 526

Skatt på årets resultat -5 457 -13 920

Årets resultat 13 348 40 926

Balansräkning, tkr År 2015 År 2016

Anläggningstillgångar 873 540 935 497

Omsättningstillgångar 9 659 1 510

Kassa och bank 40 028 60 386

Summa tillgångar 923 227 997 393

Eget kapital 85 753 126 679

Obeskattade reserver 15 553 36 778

Avsättningar 8 982 6 456

Långfristiga skulder 789 113 787 400

Kortfristiga skulder 23 826 40 080

Summa eget kapital och skulder 923 227 997 393

Soliditet 9,3% 12,7%

Håbo Marknads AB
Verksamhet
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt 
av Håbo kommun och sköter näringslivsservicen 
och besöksnäringen (turismen) i kommunen.
Bolaget ska stödja och utveckla befintligt närings-
liv samt verka för nyetableringar av företag till 
kommunen.
Bolaget ska bistå kommunen i marknadsföring och 
försäljning av företagsmark, samt arbeta övergripande 
för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel.

Händelser av väsentlig betydelse
Årets företagsmingel på Krägga Herrgård arrang-
erades tillsammans med Håbo Hus och Håbo 
kommun.

Bolaget samarbetar med företagarföreningarna  
i kommunen och har under året arrangerat åtta 
frukostmöten, varav två var studiebesök på 
Gyproc och Bro Park Galopp.

Under första halvan av året har bolaget slutfört  
sitt uppdrag kring entreprenörskap i skolan.
Inom besöksnäringen har bolaget tryckt och distri-
buerat en ny turistbroschyr och deltagit i olika 
nätverk i regionen som gäller turistutveckling.

Håbo Marknads vill stärka utvecklingen hos 
nyföretagare, därför bjöds alla nya företag in  
till nyföretagarträff som sker i januari varje år.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets 
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 
negativ resultat om 4,7 (+9,0) miljoner kronor i 
huvudsak beroende på att kostnaderna för rondell-
bygget Västerskog/brandstationen och planarbets-
kostnaderna för Dragelund belastat bolagets resul-
tat. Försäljningsintäkter från markförsäljning 
uppgår till 1,9 (21,5) miljoner kronor, en minskning 
med 19,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Minskningen jämfört med föregående år beror på att 
bolaget sålde mark till kommunen för 18,5 miljoner 
kronor, år 2015. Bolagets samlade skuld, både det 
lång- och kortfristiga, har ökat med 7,9 (-5,1) miljo-
ner kronor. Likvida medel har ökat från förra året 
med cirka 636 000 kronor. Bolaget soliditet har 
försämrats från 53,4 procent till 39,6 procent. För 
ytterligare information om Håbo Marknads AB 
hänvisas till bolagets avsnitt.

122



FörvaltningsberättelseHåbo kommun årsredovisning 2016 9

Fö
rv

a
ltn

in
g

sb
e

rä
tte

ls
e

Resultaträkning, tkr År 2015 År 2016

Verksamhetens intäkter 1 795 1 377

Försäljning mark 21 458 1 861

Verksamhetens kostnader -7 711 -11 857

Avskrivningar -58 -58

Finansnetto -103 -97

Resultat efter finansiella poster 15 381 -8 774

Uppskjuten skatt -3 838 4 067

Skatt på årets resultat -2 539 4

Årets resultat 9 004 -4 703

Balansräkning, tkr År 2015 År 2016

Anläggningstillgångar 2 648 2 590

Omsättningstillgångar 27 270 25 796

Kassa och bank 1 639 2 275

Summa tillgångar 31 557 30 661

Eget kapital 16 853 12 145

Obeskattade reserver 4 067 0

Långfristiga skulder 6 088 6 088

Kortfristiga skulder 4 549 12 428

Summa eget kapital och skulder 31 557 30 661

Soliditet 53,4% 39,6%

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo
Verksamhet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommu-
nalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldigh eter 
som medlemskommunerna har enligt lagen om 
skydd mot olyckor.

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens 
anställda i brandskydd, systematiskt brand-
skyddsarbete och HLR (hjärt- och lungräddning).

Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med 
varsin brandstation för snabbast möjliga rädd-
ningsinsats.

Håbo kommuns andel av räddningstjänsten är 
35 procent och Enköpings kommuns andel är  
65 procent.

Händelser av väsentlig betydelse
Antalet anlagda bränder har ökat till följd av en 
allmän social oro. Räddningstjänsten samarbetar 
med medlemskommunerna för att förebygga denna 
typ av händelse.

Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas. 
Personal från Enköping-Håbo deltar vid ett antal 
större bränder i regionen under året och ett antal 
samarbetsprojekt startas upp.

Förbundet utvecklar fler mätmetoder för olika 
delar av verksamheten. En kompetensplan för 
räddningstjänstens förmåga presenteras i slutet av
 2016. Målsättningen är att kompetensplanen ska 
förses med metoder för uppföljning under 2017.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av Håbo kom-
muns andel om 35 procent av kommunalförbundets 
resultat och balansräkning. Förbundet redovisar 
ett positivt resultat om sammantaget 1,0 miljoner 
kronor, varav Håbos andel utgör 352 000 kronor  
i överskott. Förbundets samlade skuld, både det 
lång- och kortfristiga, har ökat med 14,0 miljoner 
kronor eller 4,9 miljoner kronor för Håbo. Likvida 
medel har minskats från förra året med 78 000 
kronor. Förbundets soliditet har förbättrats från 
-4,8 procent till -1,3 procent. För ytterligare 
information om Räddningstjänsten Enköping-Håbos 
hänvisas till förbundets avsnitt.

Resultaträkning, tkr År 2015 År 2016

Verksamheternas intäkter 1 621 1 674

Driftbidrag från kommunen 18 043 19 425

Verksamheternas kostnader -19 209 -19 907

Verksamhetens nettokostnad 455 1 192

Avskrivningar -671 -784

Finansnetto -71 -56

Årets resultat -287 352

Balansräkning, tkr År 2015 År 2016

Anläggningstillgångar 10 032 10 307

Omsättningstillgångar 1 788 6 860

Kassa och bank 445 368

Summa tillgångar 12 265 17 535

Eget kapital -589 -236

Långfristiga avsättningar 5 610 6 043

Långfristiga skulder 2 450 3 500

Kortfristiga skulder 4 794 8 228

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

12 265 17 535
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Håbo kommun
Uppföljning av kommunens mål
Mål och politisk viljeinriktning
Kommunövergripande mål redovisas nedan. Utifrån 
dessa mål har nämnderna tagit fram verksamhets-
mål som är betydande för god ekonomisk hållning. 
En utvärdering av verksamhetsmålen finns att läsa 
under avsnittet om nämnder.

Mål för god ekonomisk hushållning och 
finansiella mål
För perioden 2016–2018 har fyra målområden med 
tillhörande strategier på kommunfullmäktiges 
nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål 
för god ekonomisk hushållning. Kommunens finan-
siella mål för perioden redovisas inom målområdet 
”Håbo en kommun med sund ekonomi”.

Håbo kommun ska under perioden bli:
• Attraktiv

•  Kvalitativ och effektiv

•  Hållbar

• En kommun med sund ekonomi

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål 
har varje nämnd och styrelse i uppdrag att årligen 
arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla 
nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och 
åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäkti-
ges prioriterade målområden och strategier. Utvärde-
ring av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål 
för god ekonomisk hushållning, sker genom utvärde-
ring av nämndernas mål enligt plan för uppföljning 
som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

Attraktiva Håbo
Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i 
Mälardalen med goda förutsättningar för tillväxt. 
Bra kommunal service och insatser i samverkan 
med andra aktörer stärker känslan av Håbo kom-
mun som en bra plats för boende, arbete och besök.

För att bli attraktiva Håbo ska vi
• Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett 

varierat näringsliv.

• Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla.

• Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad 
infrastruktur och kollektivtrafik.

• Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och 
upplevelser.

Kvalitativa och effektiva Håbo
Vi ska utveckla våra tjänster utifrån Håbobornas 
behov. Kraven på innehåll och kvalitet på tjänster 
och service ökar samtidigt som resurserna är 
begränsade. Vi måste eftersträva ett effektivt 
resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en 
ledstjärna i alla våra verksamheter.

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi
• Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktig-

het och kunskap om kommunens verksamheter.

• Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas 
kompetens och engagemang.

• Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och 
effektivitetsmått och förtydliga arbetet med 
ständiga förbättringar.

• Förbättra våra resultat genom att jämföra oss 
med andra kommuner och verksamheter för att 
identifiera förbättringsområden.

Hållbara Håbo
Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt 
och ekologiskt hållbar. Kommande generationer 
ska ha bättre förutsättningar att förvalta och 
utveckla kommunen.

För att bli hållbara Håbo ska vi
• Minska de egna verksamheternas miljö- och 

klimatpåverkan.

• Skapa förutsättningar för att invånare och 
näringsliv aktivt ska kunna bidra till att minska 
kommunens miljö- och klimatpåverkan.

• Värna kommunens grönområden och biologiska 
mångfald.

Håbo en kommun med sund ekonomi
Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekono-
misk hushållning. Skatten ska inte höjas och bör 
vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen.
• Kommunens resultat ska över perioden uppgå 

till minst två procent av skattenettot.

• Kommunens investeringar, exklusive exploate-
ringsrelaterade kostnader, ska vara egenfinan-
sierade.

• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska  
i första hand användas till att minska kommu-
nens skuldsättningsgrad.

• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett 
ekonomiskt överskott till kommunen.
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Har målen nåtts?
Sammanfattande bedömning
Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas 
mål anses 20 av 30 som uppfyllda vid årets slut 
vilket motsvarar 66 procent måluppfyllnad. Målupp-
fyllelsen har i fyra olika fall påverkats negativt av 
tillfällig resursbrist, problem med tillförlitliga 
mätningar och incidenter av engångskaraktär. Samt-
liga av dessa återfinns inom fullmäktiges målområde 
Hållbara Håbo och ger en måluppfyllnad på endast 
33 procent. Det är glädjande att samtliga mål inom 
fullmäktiges målområde för sund ekonomi uppfylls.
Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovi-
sas i tabellen nedan. En mer detaljerad beskrivning 
och bedömning av varje mål finns under respektive 
nämnds redovisning.

Attraktiva Håbo – 57 procent måluppfyllnad
Håbos kommunala förskolor och skolor når höga 
resultat. Planberedskapen för nya företagsetable-
ringar och bostäder ligger i fas med identifierade 
behov. Detaljplaner, förhandsbesked och bygglov 
bidrar till en god bebyggd miljö som värnar om och 
uppmärksammar kulturvärden. Vid beslut om 
insatser inom vuxenenheten har hänsyn tagits till 
barnperspektivet i samtliga granskade fall.

Förtroendet för socialtjänstens verksamhet ökar 
inte enligt målsättningen. Verksamheterna inom 
vård och omsorg lyckas inte med att upprätta 
individuella genomförandeplaner i tillräckligt stor 
utsträckning, vilket påverkar kvaliteten på 
insatserna. Trots många bra aktiviteter är bedöm-
ningen att inte alla i Håbo ges goda förutsättning-
ar att må bra och utvecklas.

Kvalitativa och effektiva Håbo – 70 procent 
måluppfyllnad
Digitalisering och samverkan gör det möjligt med 
flera effektiviserings- och kvalitetsförbättringsin-
satser. Ökad kvalitet och effektivitet inom vård 
och omsorg uppnås tack vare ny teknik och kompe-
tensutveckling.Genom framgångsrik samverkan 
mellan den behandlande enheten och myndighets-
utövande har färre barn och ungdomar placerats 
utanför sina familjer. Bygg- och miljöförvaltning-
ens verksamhet får goda omdömen av de som 
använt förvaltningens tjänster.

Attrak-
tiva 
Håbo

Kvalita-
tiva och 
effektiva 
Håbo

Håll-
bara 
Håbo

Håbo en 
kommun 
med 
sund 
ekonomi

Antal 
mål som 
är upp-
fyllda

Kommun-
styrelsen

3 av 7

Bygg- och 
miljönämn-
den

3 av 6

Barn- och 
utbildnings 
nämnden

4 av 4

Social-
nämnden

2 av 3

Vård- och 
omsorgs-
nämnden

2 av 3

Överför-
myndar-
nämnden

2 av 3

Långsiktiga 
Finansiella 
mål

4 av 4

Antal mål 
som är 
uppfyllda

4 av 7 7 av 10 2 av 6 7 av 7 20 av 30

   Uppfyllt   Uppfylls inte

Nationaldagen firades för tredje året i rad i Skokloster.
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Barn och elever i Håbos kommunala förskolor och 
skolor når målen. Överförmyndarverksamheten 
har utvecklat sina handläggningsrutiner, tydlig-
gjort förväntningarna på ställföreträdarna och 
förbättrat informationen på hemsidan.

Korttidsfrånvaron har minskat något men ligger 
på en högre nivå än önskat, vilket gör att målet 
om att vara en attraktiv arbetsgivare inte anses 
som uppfyllt. Bygg- och miljöförvaltningen når inte 
målsättningen att ha en trivsam och effektiv 
arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog 
med invånare och företagare. 

Överförmyndarverksamheten arbetar med att 
förbättra stödet till huvudmännen genom kompe-
tensutveckling av ställföreträdarna.

Hållbara Håbo – 33 procent måluppfyllnad
Satsning på trygghet och livslång lust att lära på 
Håbos kommunala förskolor och skolor har gett 
positiva resultat. Det finns detaljer att arbeta 
vidare med men målet anses som uppfyllt. Även 
målet om att öka kunskapen om radonhalten i 
inomhusmiljön anses som uppfyllt.

Det har varit svårt att genomföra tillförlitliga 
mätningar inom kostverksamheten i kommunens 
skolor. Därför går det inte att utvärdera om Håbo 
kommun värnar om och inspirerar till god matkul-
tur med näringsriktiga och lustfyllda måltider i en 
lugn och rofylld miljö. Fuktskador i två skolor har 
medfört att flera ventilationsaggregat gått för  
fullt med ökad elförbrukning som följd. Och målet 
om energieffektivisering har inte uppfyllts.

Under året har resursbrist lett till att aktiviteter 
för att främja en bättre inomhusmiljö inom skol- 
och förskolelokaler samt stöd för en effektiv och 
balanserad förvaltning av natur- och vattenresur-
ser inte genomförts. Detta medför att målen inte 
anses som uppfyllda.

Håbo en kommun med sund ekonomi –  
100 procent måluppfyllnad
Samtliga nämndspecifika mål för året och de 
kommunövergripande långsiktiga finansiella målen 
anses uppfyllda. Exploateringsverksamheten ger ett 
ekonomiskt överskott totalt sett och Håbos kommu-
nala förskolor och skolor kännetecknas av en 
resurseffektiv verksamhet. Det förebyggande, 
rehabiliterande och habiliterande arbetssättet inom 
all vård och omsorg har ökat vilket lett till både 
lägre kostnader och bättre vård och omsorg för den 
enskilde.

Nedanstående utgör även kommunens 
finansiella mål.
Målet om att inte höja skatten är uppfyllt. Håbo 
kommun ligger i mitten av länets kommuner 
tillsammans med Enköpings kommun, när det 
gäller kommunal skattesats.

Kommunens resultat för 2016 är 7,2 procent  
av skattenettot. Resultatet under perioden år 
2016-2018 bedöms därför ha möjlighet att uppgå 
till målsättningen minst två procent av  
skattenettot.

Kommunens investeringar, exklusive exploate-
ringsrelaterade kostnader, har finansierats helt 
med egna medel och målet har nåtts.

Överskott och intäkter av engångskaraktär har 
använts till att minska skuldsättningsgraden. 
Skuldsättningen har minskat under året då 
kommunen amorterat på långfristiga lånen vilket 
innebär att målet har nåtts.

Alla pågående exploateringsprojekt beräknas 
tillsammans ge ett överskott/nettoexploatering  
på cirka 48 miljoner kronor under projekttiden. 
Därmed nås målet om att exploateringsverksam-
heten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott 
till kommunen.

Kvalitet
Vi jämför oss med andra kommuner
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett 
verktyg där kommuner jämförs, och som drivs av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jäm-
förelsen ser på kommuners kvalitet ur ett invå-
narperspektiv. 251 kommuner deltar i jämförel-
senätverket idag.

Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem 
perspektiv:
• Tillgänglighet

• Trygghet

• Information och delaktighet

• Effektivitet

• Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten ger en indikation på kvaliteten i 
kommunen och därför är det viktigt att analysera 
resultaten vidare och se varför de ser ut som de 
gör. I jämförelsediagrammen används färgerna 
rött, gult och grönt för att visa hur Håbo kommuns 
resultat ligger till i jämförelse med andra kommu-
ner. För varje mått rangordnas alla kommuner 

Andel personer över 75 
år och boende i ordinärt 
boende som vid första 
kontakten med vård 
och omsorg fått informa-
tion om fallpreventiva 
åtgärder och erbjudas 
fallriskbedömning.

75% 75%
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efter sitt resultat och de bästa kommunerna får 
grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten 
får gul färg. Saknas data visas det med grå färg. 
Varje stapel i diagrammen visar översiktligt andel 
mått med respektive färg inom varje perspektiv. 
Färgsättningen visar om resultatet är bra eller 
dåligt i jämförelse med andra, inte om resultatet  
i sig är bra eller dåligt.

Nedan ges en sammanfattande bild av Håbo 
kommuns kvalitet i jämförelse med andra kommu-
ner. Kommentarerna för varje perspektiv belyser 
de mått där Håbo kommun är bland Sveriges  
25 procent bästa (grön del av stapeln) eller bland 
de 25 procent sämsta (röd del av stapeln).

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om hur lätt eller svårt  
det är att komma i kontakt med kommunen samt 
kommunens öppettider. Här mäts även hur långa 
kommunens olika väntetider är.

Håbo kommun är tredje bästa kommunen i Sverige 
på att besvara e-post. 98 procent av alla frågor 
som skickats till kommunens gemensamma 
e-postadress besvaras inom en timme. Även 
service per telefon placerar Håbo kommun bland 
toppkommunerna som fjärde bästa kommun.  
85 procent av de som ringer kommunen med en 
enkel fråga får inte bara samtalet besvarat inom 
60 sekunder, de får även svar på sin fråga redan 
vid första kontakten. Återvinningscentralens 
öppettider är uppskattade av kommuninvånarna 
och 20 timmar öppet utöver vardagar mellan  
kl 08–17 är mer än vad 75 procent av övriga 
kommuner erbjuder.

Trygghet

 

Måtten handlar om hur trygga invånarna känner 
sig i Håbo kommun. En upplevelse som trygghet 
kan vara svår att mäta. Trygghet kan vara allt 
ifrån att känna igen personen som knackar på 
dörren när hemtjänsten kommer till att inte ha 
alltför stora barngrupper i förskolan

Personalkontinuitet i hemtjänsten har blivit bättre 
än föregående år. En hemtjänstbrukare i Håbo 
möter 11 olika personer under 14 dagar.

Delaktighet
 

Delaktighet omfattar medborgarinflytande, demo-
krati samt kvaliteten på kommunens webbplats.
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Effektivitet 

Håbo kommun arbetar för att förbättra kommuni-
kationen och dialogen med medborgarna. I resul-
tatjämförelsen visar det sig att Håbos medborgare 
har större möjlighet än i många andra kommun-
invånare att delta i kommunens utveckling.

Detta avsnitt behandlar frågor om kommunens 
effektivitet, det vill säga resultatet av genomförda 
satsningar. Det visar vilken kvalitet som uppnås 
exempelvis i skola och i omsorgen med de resurser 
kommunen förfogar över.

Håbo uppnår goda resultat när det gäller kvalitets-
aspekter för särskilt boende inom äldreomsorgen 
85 och LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).

Årets brukarundersökning inom hemtjänsten är 
något sämre än tidigare med 87 procent.

Elever som bor i Håbo presterar bra i skolan.  
Hela 92,8 procent av Håbos elever i årskurs 9 är 
behöriga till ett yrkesprogram, vilket är fler än  
i rikssnittet. Däremot är andelen elever i åk 3 som 
klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och 
MA endast 65 procent. Elever i åk 8 har ett sämre 
sammanvägt resultat avseende deras syn på skolan 
och undervisningen 61 procent och färre gymnasie-
elever tar examen inom 4 år 63,6 procent. 

  

Kommunens som samhällsutvecklare
 

Måtten för samhällsutveckling är en blandning  
av olika mått. En del mått kan kommunen själv 
påverka medan andra påverkas av sådant som 
ligger utanför kommunens kontroll. Båda är dock 
viktiga för samhällsutvecklingen. Här behandlas 
bland annat frågor om hur stor andel av befolk-
ningen som har jobb, hur folk mår, hur väl kom-
munen jobbar med miljöfrågor och hur bra invå-
narna tycker att kommunen är att bo och leva i.

I Håbo finns många stora och små företag. Företa-
gandet i Håbo utmärker sig speciellt positivt inom 
samhällsutvecklingen. Prognoser pekar på sju 
nyregistrerade företag per tusen invånare vilket 
placerar Håbo kommun bland de 25 procent 
främsta i Sverige.
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1)	Inklusive	arbetsmarknadsåtgärder	och	flyktingmottagande.
2) Samhällsbyggnad, Gator/vägar/parker, skydd ex räddningstjänst.

DET MESTA  
AV DINA  

SKATTEKRONOR 
GÅR TILL SKOLA 
OCH OMSORG

Så här fördelas 
100 kronor  

i skatt till olika 
verksamheter

Under år 2016 användes 100 kr av 
skattemedlen enligt nedan

 0,71 Färdtjänst

17,20 Förskola, fritidshem

15,49 Äldreomsorg

10,26 Gymnasium

7,44 Omsorg om funktionshindrade

7,00 Infrastruktur och skydd2)

3,36 Fritid

1,84 Kultur

1,27 Politisk verksamhet

0,74 Vuxenutbildning

29,44 Grundskola, förskoleklass

5,25 Individ- och familjeomsorg1)

129



Förvaltningsberättelse Håbo kommun årsredovisning 201616

Fem år i sammandrag
2012 2013 2014 2015 2016

Antal invånare 31 dec 19 883 19 968 20 034 20 279 20 737

Befolkningsökning, antal invånare 168 85 66 245 458

Kommunal skattesats per 100 kr 21,34 21,34 21,34 21,34 21,34

Skattekraft som andel av medelkommun 108 109 109 108 109

Verksamhetens nettokostnad, mkr 835 836 907 922 954

Årets resultat, mkr 26 43 17 49 75

Årets resultat som andel av skattenettot 3,0% 4,8% 1,8% 5,1% 7,2%

Soliditet 19% 21% 22% 24% 28%

Soliditet inklusive pensionsåtagande -12% -9% -6% -1% 5%

Investeringar, netto mkr 183 129 87 91 75

Självfinansieringsgrad	investeringar 42% 76% 71% 102% 114%

Investeringar inklusive exploatering, netto mkr 183 129 104 106 133

Årets resultat koncernen, mkr 32 48 27 44 112

Soliditet koncernen 15 % 17 % 17% 18 % 22,6% 

 

eMedborgarveckan Fredagshäng Under	eMedborgarveckan	i	oktober	fick	de	yngsta	besökarna	interagera	med	sagor	 
och berättelser med surfplattans hjälp.
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Ekonomi

Årets resultat
Kommunen redovisar ett positivt resultat på  
74,9 (48,9) miljoner kronor jämfört med ett bud-
geterat resultat på 26,0 miljoner kronor, vilket är 
48,9 miljoner kronor bättre än budget. Under året 
har kommunen fått intäkter av engångskaraktär 
bland annat stimulansmedel för ökat bostadsbyg-
gande om 4,6 miljoner kronor, reavinst vid försälj-
ning av fastigheter 3,0 miljoner kronor, försäljning 
av exploateringsfastigheter om 9,8 miljoner kronor, 
totalt 17,4 miljoner kronor. Dessutom har 10,2 
miljoner kronor i form av särskilt statsbidrag för 
extraordinära åtgärder för flyktingverksamhet från 
år 2015 använts under år 2016 av nämnderna.

Avvikelsen jämfört med budgeterat resultat beror 
på både positiva och negativa poster. Nämnderna 
redovisar ett överskott på 29,0 (21,3) miljoner 
kronor. Överskott redovisas av kommungemen-
samma verksamheter med 8,8 (7,9) miljoner 
kronor, bygg- och miljönämnden 3,8 (2,5) miljoner 
kronor, socialnämnden 10,7 (3,4) miljoner kronor 
och barn- och utbildningsnämnden 7,5 (6,3) 
miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden och 
överförmyndarnämnden redovisar underskott på 
-1,4 (1,3) miljoner kronor respektive -400 000 
kronor (-50 000).

Skattefinansierade verksamheter redovisar ett 
överskott på totalt 3,2 miljoner kronor, varav 
avfallsverksamheten ett underskott om cirka  
-800 000 (700 000) kronor och VA-verksamheten 
ett överskott på 4,0 (-2,3) miljoner kronor. VA-verk-
samhetens överskott regleras direkt mot VA-fon-
den i balansräkningen och redovisas inte i kom-
munens resultaträkning.

Skatteintäkter och det kommunala utjämnings-
bidraget för Håbo är 2,2 (-10,9) miljoner kronor 
högre än budgeterat.

Finansnettot visar ett överskott på 17,2 (20,4) 
miljoner kronor beroende på överskottsbetalning 
från Kommuninvest på 1,0 miljoner kronor och  
den låga räntenivån för kommunens långfristiga 
skulder 16,2 (11,2) miljoner kronor.

Kontot för pensionskostnader och upplupna löne-
kostnader ger nettoöverskott på 1,5 (2,0) miljoner 

kronor, varav upplupna löneskulder har ökat med 
2,1 miljoner kronor och pensionskostnader visar 
lägre kostnader med 3,4 miljoner kronor jämfört 
med budget. Under året har kommunen fått cirka 
193 000 kronor i bidrag för höga sjuklönekostnader.
Avskrivningarna av kommunens anläggningstill-
gångar och inventarier är högre än budgeterat och 
ger ett underskott på 10,0 miljoner kronor. Huvud-
delen av underskottet redovisas på kommunens 
fastigheter. Enligt rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning RKR, ska rivningskost-
nader i samband med ombyggnation och nybyggna-
tion bokföras i resultaträkningen. Rivningskostna-
derna för Futurumskolan och Slottsbackens 
förskola i Skokloster har därför skrivits av i årets 
bokslut. I årets bokslut har även utgifter för 
införande och anskaffande av ett nytt ärendehan-
teringssystem skrivits av enligt rekommendationer 
från redovisningsrådet. Tidigare bokfördes utgif-
terna som investeringsutgifter.

Resultaträkning
tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 271 936 354 333

Verksamhetens kostnader -1 194 365 -1 307 423

Finansnetto -5 611 -7 967

Verksamhetsnetto -928 040 -961 057

Skattenetto 976 941 1 035 957

Resultat 48 901 74 900

Omslutning 1 371 088 1 413 112

Soliditet 23,5% 28,1%

Resultat jämfört med budget
Resultatet för nämnderna, exklusive avgifts-
finansierade verksamheter, är ett överskott med 
29,0 (21,3) miljoner kronor. Finansnettot uppgår 
till ett överskott på cirka 17,2 (20,4) miljoner 
kronor, beroende på lägre räntekostnader för 
kommunens långfristiga lån och överskottsut-
delning från Kommuninvest. Skattenettot är  
2,2 (-10,9) miljoner kronor högre än budgeterat. 
Avfallsverksamheten redovisar underskott om 
cirka 800 000 kronor vilket regleras mot upparbe-
tat eget kapital för avfallsverksamheten, se not 36.

131



Förvaltningsberättelse Håbo kommun årsredovisning 201618

Avvikelse mellan budget och resultat
Nämnder/styrelse Bokslut 2015 Bokslut 2016

Kommungemensamma 
verksamheter

+7,9 +8,8

Överförmyndarnämnd -0,05 -0,4

Socialnämnd +3,4 +10,7

Bygg- och miljönämnd +2,5 +3,8

Barn- och utbildningsnämnd +6,3 +7,5

Vård- och omsorgsnämnd +1,3 -1,4

Avfallsverksamhet -0,7 -0,8

Summa 20,65 28,2

Den största procentuella avvikelsen mot budgeten 
uppvisar bygg- och miljönämnden med 19,7 pro c  ent 
(+3,8 miljoner kronor), socialnämnden med 17,7 
procent (+10,7 miljoner kronor) och kommunstyrel-
sen inklusive övergripande verksamheter med 4,5 
procent (+8,8 miljoner kronor), barn- och utbild-
ningsnämnden 1,5 procent (+7,5 miljoner kronor). 
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott 
med 25,6 procent (-400 000 kronor) och vård- och 
omsorgsnämnden ett underskott på 1,3 procent 
(-1,4 miljoner kronor) jämfört mot budgeten.

Anledningen till avfallsverksamhetens underskott 
på 700 000 kronor är inköpt material för sopsorte-
ring till hushållen. VA-verksamhetens resultat för 
2016 uppgår till ett överskott på 4,0 miljoner 
kronor, vilket inte redovisas i tabellen ovan 
beroende på att resultatet för VA-verksamheten 
regleras i balansräkningen som en skuld eller 
fordran på kommunen.

Utförligare analyser och kommentarer redovisas  
i nämndernas verksamhetsberättelser.

Resultat år 1996–2016
För åren 1996–2000 uppgick de ackumulerade 
underskotten till 180,0 miljoner kronor. De senaste 
16 åren har kommunen redovisat överskott om 
sammanlagt 411,0 miljoner kronor. 

Resultat år 1999–2016
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Nämndernas nettokostnader 
Nettokostnadsförändring och realisationsvinster exklusive 
interntransaktioner, tkr

Nämnd Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Föränd-
ringar

Pro-
cent

Kommun-
gemensamma 
verksamheter1)

-208 837 -208 464 -373 -0,2

Överförmyndar-
nämnden

-1 364 -2 040 676 49,6

Socialnämnd -56 049 -46 587 -9 462 -16,9

Bygg- och miljö-
nämnd

-13 331 -16 190 2 859 21,4

Barn- och utbild-
ningsnämnd

-413 989 -434 029 20 040 4,8

Vård- och om-
sorgsnämnd

-181 510 -201 379 19 869 10,9

Summa -875 080 -908 689 33 609 3,9

Realisations-
vinster

0 12 589 -12 589 -

Summa -875 080 -896 100 21 020 2,4

Korrigering har gjorts mellan verksamheterna år 2015 bero-
ende på organisationsförändringar till år 2016. Bland annat 
har plan- och utvecklingsavdelning flyttats från KS till Bygg- 
och miljöförvaltningen. Kapitalkostnaderna är exkluderade i 
redovisningen ovan, med anledning av att jämförelsen mel-
lan åren ska bli rättvisande. Realisationsvinster är redovisade 
för båda åren i tabellen ovan. Taxefinansierade verksamhe-
terna, avfall och VA, ingår inte i redovisningen ovan.

1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd,  
revision, kommunstyrelse, kommunstyrelsens förvaltning inklu-
sive kultur och livsmiljö.

Nämndernas nettokostnader ökar med 33,6 mil  -
joner kronor jämfört med år 2015. Kostnadsök-
ningen är 3,9 procent, vilket kan jämföras med 
ökningen på 17,3 miljoner kronor (2,0 procent) 
mellan 2014 och 2015.

Ökning av nettokostnader
Analysen av tabellen visar att den procentuella 
nettokostnadsökningen mellan 2015 och 2016 är 
högre än mellan 2014 och 2015. I relation till 
ökningen av skattenettot med 59,0 miljoner kronor 
mellan åren, var nettokostnadsökningen 2,1 pro-
centenheter lägre 2016, vilket är positivt. I analy-
sen har eliminering skett av nettokostnader för 
avgiftsfinansierade verksamheter, pensionskostna-
der, upplupna löneskulder och realisationsvinster. 
För att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisan-
de har kommunen inte tagit med interna intäkter 
och kostnader, exempelvis internhyrestransaktio-
ner och kapitalkostnader, det vill säga internränta 
och avskrivning på tillgångarna.
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Kostnader inom kommungemensam 
verksamhet 
Kommungemensamma verksamheters 
nettokostnader har minskat med cirka 370 000 
kronor eller 0,2 procent. Kostnadsminskningen 
finns inom flera verksamheter; Gator, park och 
vägar 2,9 miljoner kronor, kosten 565 000 kronor. 
Teknisk administration, fastighet, gårdsan-
läggningar och lokalvård har minskat med 4,5 
miljoner kronor.

Verksamheter som ökat kostnaderna är; Förenings-
verksamhet med 1,4 miljon kronor, allmän kultur 
och biblioteksverksamhet med 910 000 kronor, 
fritidsgårdar med 1,0 miljon kronor och räddnings-
tjänsten med 1,0 miljon kronor.

Övriga verksamheter inom kommungemensam 
verksamhet har ökat kostnaderna med +3,6 
miljoner kronor, främst inom upphandling, IT  
och personalavdelningen.

Nettokostnader för nämndernas 
verksamheter, exklusive interna 
transaktioner och kapitalkostnader
Hos nämnderna ökar barn- och utbildningsnämn-
dens nettokostnader med 20,0 miljoner kronor eller 
4,8 procent. Inom gymnasieverksamheten minskar 
kostnaderna med 3,2 miljoner kronor från förra året, 
beroende på färre köpta platser av andra kommuner 
samt ökad försäljning av gymnasieplatser till andra 
kommuner. Inom kommunens vuxenutbildning 
inklusive särgymnasium och SFI (Svenska för 
invandrare) ökar kostnaderna med cirka 600 000 
kronor jämfört med förra året. Inom musikskolan är 
kostnadsökningen cirka 400 000 kronor. Inom 
verksamheterna grundskola, fritidshem och försko-
leklasser ökar kostnaderna i jämförelse med förra 
året med 9,6 miljoner kronor medan grundsärsko-
lan visar lägre kostnader med 1,0 miljon kronor. 
Inom förskola och pedagogisk omsorg ökar kostna-
derna med 6,7 miljoner kronor. Inom övriga ver 
samheter inom barn- och utbildningsnämnden  
ökar kostnaderna med 7,0 miljoner kronor.

Socialnämndens nettokostnader minskar med  
9,5 miljoner kronor eller 16,9 procent, på grund av 
flera kostnadsminskningar: Barn- och ungdoms-
vård minskar med 2,9 miljoner kronor, ekonomisk 
bistånd minskar med cirka 900 000 kronor. 
Verksamheten missbruksvård för vuxna minskar 
med 3,5 miljoner kronor jämfört med förra året. 
Boende och övriga insatser inom LSS (lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) 
minskar med 2,6 miljoner kronor. Övriga verksam-

heter ökar kostnaderna med cirka 400 000 kronor 
jämfört med förra året.

Vård- och omsorgsnämnden ökar nettokostnaden 
med 19,9 miljoner kronor eller 10,9 procent, på 
grund av flera kostnadsökningar. Kostnaden för 
vård och omsorg för äldre ökar med 6,5 miljoner 
kronor. Kostnaden för insatser inom hemtjänsten 
ökar med totalt 6,3 miljoner kronor, varav köpt 
hemtjänst från externa utförare ökar med 4,0 
miljoner kronor och egen regi med 2,4 miljoner 
kronor inklusive hemtjänst nattetid. Kostnaden för 
hemsjukvården minskar med cirka 300 000 kronor 
i jämförelse med förra året. Kostnaden för insatser 
inom LSS-verksamheten ökar med drygt 3,6 
miljoner kronor. Kostnaderna för färd- och riks-
färdtjänst ökar med 1,2 miljoner kronor. Övrig 
kostnadsökning inom nämndens verksamhetsom-
råde uppgår till 2,6 miljoner kronor netto.

Bygg- och miljönämndens nettokostnader ökar 
med 2,9 miljoner kronor eller med 21,4 procent 
jämfört med förra året. Bruttokostnaderna ökar 
med cirka 400 000 kronor medan intäkterna 
minskar med drygt 3,4 miljoner kronor. Intäkts-
minskningen beror främst på lägre avgifter för 
planer jämfört med förra året.

Kostnads- och intäktsanalys mellan 
åren 2015 och 2016, exklusive interna 
transaktioner

Slag
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016
Föränd-

ring

Intäkter 271 936 354 333 82 397

Kostnader

Inköp av varor och 
tjänster samt utbetal-
ning av bidrag

-469 204 -530 609 -61 405

Kostnader för arbets-
kraft (personalkost-
nader)

-666 862 -713 798 -46 936

Summa kostnader -1 136 066 -1 244 407 -108 341

Avskrivning av inven-
tarier och fastigheter

-58 299 -63 016 -4 717

Skatteintäkter och 
utjämning

976 941 1 035 957 59 016

Finansnetto -5 611 -7 967 -2 356

Netto 48 901 74 900 25 999

Intäkter
Kommunens externa intäkter ökar med 82,4 (30,7) 
miljoner kronor. Ökningen härrör från flera 
intäktskällor:
• Försäljningen av varor och material ökar med 

cirka 1,3 miljoner netto, i huvudsak inom verk-
samheten vård- och omsorg 1,4 miljoner kronor, 
gemensamma verksamheter 318 000 kronor, 
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fritid- och kultur 75 400 kronor, infrastruktur 
och skydd 46 000 kronor. Verksamheterna som 
minskar intäkterna jämfört med förra året är 
inom pedagogisk verksamhet 415 000 kronor, 
affärsverksamheter 112 000 kronor.

• Taxor och avgifter ökar med 3,3 miljoner kronor 
netto. Största ökningarna skedde inom affärs-
verksamhet 4,5 miljoner kronor, vård- och 
omsorg 995 000 kronor och pedagogisk verksam-
het 280 000 kronor. Inom övriga verksamheter 
sker en minskning med cirka 2,5 miljoner kronor 
varav cirka 2,4 miljoner kronor inom infrastruk-
tur och skydd, där bygglov och plan ingår och 
fritid och kultur 154 000 kronor.

• Intäkter i form av hyror och arrenden ökar med 
1,6 miljoner kronor. En stor del är hyresintäkter 
från externa kunder främst inom vård- och 
omsorg och ekonomiskt bistånd med 1,1 miljoner 
kronor. Övriga verksamheter redovisar ökade 
hyresintäkter med 500 000 kronor i jämförelse 
med förra året.

• Bidrag till kommunen ökar med 61,2 miljoner 
kronor. Verksamheter som får ökade bidrag i 
jämförelse med år 2015 är vård- och omsorg  
4,4 miljoner kronor, flyktingmottagande 48,4 
miljoner kronor, pedagogisk verksamhet 15 
miljoner kronor. I övriga verksamheter ökade 
bidragen till 250 000 kronor netto. Verksamheter 
som får minskade bidrag är verksamheten 
infrastruktur och skydd 770 000 kronor, gemen-
samma verksamheter får minskat bidrag om  
6,1 miljoner kronor och vilket är i huvudsak en 
jämförelsestörande post från 2015 av återbetal-
ning av premier för AGS. 

• Kommunens försäljning av verksamheter till 
andra kommuner samt övriga ersättningar 
ökade med 2,1 miljoner kronor. Bland annat 
ökade försäljningen inom grundskola 1,3 miljo-
ner kronor och gymnasium 1,1 miljon kronor. 
Övriga verksamheter minskade intäkterna med 
netto 300 000 kronor.

• Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och 
fastigheter, ökade med 12,9 miljoner kronor. 

Inköp av material, lämnade bidrag, köp av 
verksamhet och övriga driftkostnader
Kostnaden för köp av material, lämnade bidrag, köp 
av verksamhet och övriga driftkostnader ökar med 
61,4 miljoner kronor i jämförelse med förra året. 
Förändringen förklaras av flera poster. Främst 
finns kostnadsökningar inom köp av huvudverk-
samhet med 36,1 miljoner kronor, fastighetskostna-
der och entreprenader med 6,8 miljoner kronor samt 

lokalhyror med 4,8 miljoner kronor. Övriga drift-
kostnader ökade totalt med 9,3 miljoner kronor. 
Överskottet för VA-verksamheten uppgick till 4,0 
miljoner kronor, en förändring jämfört med förra 
året med 6,3 miljoner kronor, då VA-verksamheten 
gick med ett underskott om 2,3 miljoner kronor. De 
största kostnadsminskningarna är inom tele- och 
datakommunikation, postbefordran och transporter 
samt representation med totalt 1,9 miljoner kronor. 
Verksamheten i extern regi, där kommunen köper 
huvudverksamheter från andra utförare inklusive 
räddningstjänsten, har ökat till 256,3 miljoner 
kronor jämfört med 219,8 föregående år. Det 
innebär att 20 procent (18 procent) av kommunens 
verksamhet utförs av andra än kommunen. Gene-
rellt gäller att kommunen har det övergripande 
ansvaret för verksamheten även om själva utföran-
det ligger utanför kommunens organisation. 
Undantaget är tillsynsansvaret för grundskolan 
och gymnasiet som ligger på Skolinspektionen.
Barn- och utbildningsnämnden betalar 124,9 
miljoner kronor för gymnasieskola, grundskola, 
förskoleklass, fritidshem och förskola som utförs 
av annan huvudman än kommunen. Vård- och 
omsorgsnämnden köper främst äldreboende och 
hemtjänst för totalt 43,8 miljoner kronor. Social-
nämnden köper främst boende för ensamkomman-
de flyktingbarn samt institutionsvård för 64,1 
miljoner kronor från andra utförare. Det är 
dubbelt så mycket som år 2015. Kommunstyrelsen 
betalar totalt 4,4 miljoner kronor för främst 
snöröjning och sandning av vägar, vilket är en 
halvering av kostnaden från år 2015. Driftbidraget 
till räddningstjänsten tillkommer.

Kostnad för arbetskraft (personalkostnader)
Kostnaderna för personal inklusive pensioner ökar 
totalt med 47,0 miljoner kronor från 2015, vilket 
är en ökning med 7,0 procent. Lönekostnaden 
inklusive arbetsgivaravgifter och avtalsförsäk-
ringar ökade med 52,0 miljoner kronor eller 8,3 
procent. Kostnaderna för pensionsavsättningar och 
pensionsutbetalningar minskade med 5,0 miljoner 
kronor eller 12,9 procent jämfört med 2015.

Slag, tkr
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016
Föränd-

ring

Löner -469 003 -505 312 -36 309

Kostnadsersättningar -4 678 -5 442 -764

Arbetsgivaravgifter -149 053 -163 962 -14 909

Pensioner kostnader -44 128 -39 081 5 047

Summa personal-
kostnad -666 862 -713 797 -46 935
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Avskrivning av inventarier och fastigheter
Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminsk-
ningen av kommunens anläggningstillgångar och 
inventarier, är 63,0 (58,3) miljoner kronor. Jämfört 
med år 2015 ökar avskrivningskostnaderna med 
4,7 miljoner kronor. Ökningen återfinns till största 
delen inom fastigheter, anläggningar bland annat 
kommunens gator och affärsverksamheten, det vill 
säga VA-verksamheten och avfallsverksamheten. 
Från år 2016 har redovisningsprincipen för 
avskrivningar ändrats från linjär avskrivning till 
komponentavskrivning.

Rivningskostnaderna för en förskola i Skokloster 
och vissa delar av rivningskostnaden på Futurum-
skolan har skrivits ner i årets bokslut enligt nya 
rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR).

Avskrivningskostnaden för kommunens maskiner 
och inventarier ökar med cirka 600 000 kronor 
jämfört med förra året.

Förändringarna redovisas i tabellen nedan.

Objekt År 2015 År 2016 Förändring

Fastigheter -31 278 -38 496 -7 218

Maskiner och inven-
tarier

-8 066 -8 648 -582

Bidrag infrastruktur 
(Citybanan)

-1 520 0 1520

VA-verksamheten -11 683 -9 188 2495

Avfallsverksamheten -758 -1 105 -347

Anläggningar (gata) -4 994 -5 579 -585

Summa avskrivningar -58 299 -63 016 -4 717

Avskrivning bidrag infrastruktur (Citybanan) redovisas från år 

2016 som verksamhetskostnad.

Skatteintäkter 
Intäkterna av skatter och statsbidrag, vilka är 
kommunens största finansieringskällor, ökar med 
59,0 (35,4) miljoner kronor eller 6,0 (3,8) procent 
mellan 2015 och 2016. Jämfört med budgeten är 
skatteintäkter och statsbidrag totalt 2,2 miljoner 
kronor högre. Budgeten och utfallet har ökats med 
årets andel av det extra statsbidraget för flykting-
mottagande 10,2 miljoner kronor.

Skatteutjämning och statsbidrag
År 2005 infördes ett skatteutjämningssystem i 
Sverige. Utjämningens syfte är att skapa mer 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets 
kommuner. Invånarna ska kunna få lika god 
service oberoende var i landet de bor. Den senaste 

revideringen genomfördes 1 januari 2014. Revide-
ringen medförde att Håbo kommun betalar mindre 
till utjämningssystemet än tidigare. Delarna i 
utjämningsystemet redovisas nedan.

Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna 
strukturella kostnadsskillnader mellan landets 
kommuner. Under 2016 betalar kommunen  
20,3 (19,1) miljoner kronor i kostnadsutjämning, 
vilket är 1,2 miljoner kronor högre än 2015.

LSS-utjämning
År 2004 infördes ett nytt nationellt system för att 
utjämna LSS-kostnaderna mellan landets kommu-
ner. Vid införandet betalade kommunen 4,5 miljo-
ner kronor i utjämningen, under årens lopp har 
kommunens kostnad i utjämningen ökat. År 2016 
betalar kommunen 41,9 (38,9) miljoner kronor  
till LSS-utjämningen, vilket är en ökning med  
3,1 miljoner kronor från år 2015. LSS-utjämning-
en lämnades oförändrad när den nya skatteutjäm-
ningen reviderades år 2014.

Inkomstutjämning, generella statsbidrag 
och regleringsbidrag
Inkomster från inkomstutjämning och reglerings-
bidrag/avgift uppgår till 51,2 (49,1) miljoner kronor 
för Håbo. Inkomsterna är 2,1 miljoner kronor 
högre än 2015. Utöver inkomstutjämningen får 
kommunen under året generella statsbidrag om 
14,8 miljoner kronor varav 10,2 miljoner kronor i 
extra statsbidrag för flyktingmottagandet och 4,6 
miljoner kronor för att stimulera ökat bostadsbyg-
gande i kommunen.

Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var 
neutral, både för varje enskild kommun och för 
staten. Intäkterna från den kommunala fastighets-
avgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder kronor 
och fördelades lika mellan rikets kommuner. Från 
år 2009 har den årliga intäktsförändringen från 
fastighetsavgiften tillförts varje kommun och 
adderas till det ursprungliga beloppet från 2008. 
Sedan införandet år 2008 har inkomsterna genom 
fastighetsavgiften ökat till kommunen. Jämfört 
med år 2008 är ökningen till år 2016 8,4 miljoner 
kronor. År 2016 är det prognostiserade beloppet 
36,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 
200 000 kronor jämfört med år 2015.

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, som utgörs av skillnaden mellan 
finansiella intäkter och finansiella kostnader, har 
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sedan 2015 ökat med 2,3 miljoner kronor. Finan-
siella kostnader minskar med 5,6 miljoner kronor 
och ränteintäkterna försämras med 7,9 miljoner 
kronor. Detta beror i huvudsak på att Håbo 
Marknads AB betalade tillbaka villkorat aktie-
ägartillskott om 9,2 miljoner kronor till kommu-
nen år 2015, vilket räknas som jämförelsestörande 
post mellan åren.

Finansiella kostnader på långfristiga lån
Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskar 
med cirka 2,8 miljoner kronor till 12,8 miljoner 
kronor jämfört med år 2015. Minskningen under 
år 2016 beror bland annat på den låga räntenivån. 
Kommunen har amorterat på långfristiga skulder 
med 56,0 miljoner kronor under 2016.

Kommunen använder ränteswappar för att säkra 
upp ränterisken på underliggande lån. Av kommu-
nens totala skuldportfölj på 633,7 miljoner kronor 
har 415 miljoner kronor eller 66 (60) procent av 
lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika 
förfallostruktur eller till en fast räntebindning. 
Ränterisken vid en procents höjning av räntan 
uppgår till 2,2 (2,7) miljoner kronor på helår.

Syftet med ränteswappar är att begränsa expone-
ringen mot risken i rörlig ränta. Genom räntes-
wapparna betalar kommunen en fast ränta och 
erhåller 3 månaders Stibor. Att delvis ta bort 
denna risk överensstämmer med kommunens 
målsättning om en jämn och stabil räntekostnad 
över tiden. Den totala genomsnittsräntan för 

kommunens långfristiga skulder uppgår till  
2,0 (2,3) procent varav 0,02 (0,47) procent för lånen 
med rörlig ränta. Jämfört med föregående år är 
det en minskning med 0,3 procentenheter.

Finansiella intäkter
De finansiella intäkterna är 3,8 (11,7) miljoner 
kronor, varav 2,2 miljoner kronor från kommunens 
bolag. Övriga finansiella intäkter på 1,5 miljoner 
kronor kommer bland annat från kommunens 
koncernkonto och utdelningar och återbäring från 
Kommuninvest. Jämförelsestörande post år 2015 på 
9,2 miljoner kronor är en återbetalning av villkorat 
aktieägartillskott från Håbo Marknads AB.

Kostnadstäckningsgrad
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över  
ett antal år, täckas av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst 
överskott för att kunna betala lån, framtida 
nyinvesteringar och pensionsutbetalningar. 
Nedanstående diagram visar verksamhetens 
nettokostnad exklusive finansiella kostnader.

Nettokostnader exklusive finansiella kostnader i förhållande 
till skatter och utjämning, procent
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För att uppnå en konsoliderande nivå på verksam-
heten behöver relationstalet vara cirka 93 procent, 
vilket Håbo nådde i år. Relationstalet för år 2016 
ligger på 92,1 (94,4) procent och en kostnads-
minskning har gjorts på cirka 13,9 miljoner 
kronor. I och med att resultatet för kommunen 
uppgick till 74,9 miljoner kronor, har en konsolide-
ring kunnat göras år 2016. 

Investeringar
Håbo kommun har under åren 1996–2016 investe-
rat 1 548 miljoner kronor netto i anläggningar och 
inventarier. Kommunens totala bokförda värde av 
anläggningar och inventarier uppgår 2016 till  
1 176,9 (1 129,9) miljoner kronor.

136



FörvaltningsberättelseHåbo kommun årsredovisning 2016 23

Fö
rv

a
ltn

in
g

sb
e

rä
tte

ls
e

Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till  
196,4 miljoner kronor, inklusive ombudgeteringar 
från år 2015 för pågående investeringsprojekt. 
Förbrukning av investeringsmedel per 31 decem-
ber uppgår till 75,3 miljoner kronor. Pågående 
projekt som kommer att begäras ombudgeterade 
till år 2017 uppgår till 114,7 miljoner kronor. Om 
pågående projekt beaktas, som föreslås ombudgete-
ras år 2017 om 114,7 miljoner kronor, redovisas ett 
överskott om 6,4 miljoner kronor.

Investeringar i omsättningstillgångar och exploate-
ringsverksamhet uppgår till 57,5 miljoner kronor, 
en avvikelse mot budgeten om 13,5 miljoner kronor.

Investeringar i anläggningar och inventarier år 1997–2016, mkr
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar förändring av likvida 
medel under året uppdelade i kategorierna löpan-
de-, investerings- och finansieringsverksamhet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten är 
positivt och uppgår till 109,8 (94,3) miljoner 
kronor.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringskostnaderna för materiella tillgångar 
och exploateringen är 110,1 (120,0) miljoner 
kronor. I anskaffningskostnader ingår pågående 
exploateringsprojekt med 44,4 miljoner kronor.
Finansieringen av investeringar i anläggningar, 
maskiner och exploatering har skett genom det 
egna kassaflödet och 55,0 miljoner netto har 
amorterats på den långfristiga skulden.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Under året har ingen upplåning skett. Anslut-
ningsavgifter för VA-verksamheten uppgår under 
perioden till 1,1 (4,4) miljoner kronor. Kassaflödet 

från finansieringsverksamheten uppgår till  
-55 miljoner kronor beroende på att kommunen 
amorterat på den långfristiga skulden.

Förändring av likvida medel
Likvida medel minskar med 55,3 (37,0) miljoner 
kronor och uppgår vid årets slut till 1,0 (56,3) 
miljoner kronor.

Låneskuld
Håbo kommun är en ung kommun och saknar i stort 
sett de övervärden på tillgångssidan som många 
andra kommuner i Stockholmsområdet kunnat 
använda för att finansiera sin expansion. Skuldsätt-
ningsgraden är hög eftersom kommunen gjorde 
mycket omfattande investeringar inom skolan under 
åren 1996 till 2003. Kommunens externa långfris-
tiga låneskuld har minskat under året från 689,6 
miljoner kronor till cirka 633,7 miljoner kronor.  
Det motsvarar en minskning från 34 004 kronor till 
30 559 kronor per invånare. Därutöver har kommu-
nen pensionsåtaganden på 412,8 (426,6) miljoner 
kronor eller 19 906 (21 136) kronor per invånare, en 
minskning med 1 230 kr/invånare. Under 2016 
investerar kommunen 132,8 miljoner kronor i mark 
och anläggningar samt exploatering.

Medfinansieringen	av	Citybanan
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) 
att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns landsting) 
ingick avtal med staten om medfinansiering av 
Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta 
att fullmäktige godkände en medfinansiering om 
38,0 miljoner kronor jämte indexuppräkning. Den 
årliga indexuppräkningen för åren 2009–2017 
uppgår till 8,2 miljoner kronor, vilket belastat 
kommunens resultat åren 2010–2017. Indexupp-
räkningen för 2016 uppgår till 405 000 kronor och 
har belastat resultatet. Utbetalningen för år 2017 
är 11,7 miljoner kronor inkl. indexuppräkning.

Det totala kapitalbeloppet efter förändringarna 
under året uppgår till 11,2 (22,4) miljoner kronor. 
Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske 
åren 2013–2017 enligt nedanstående fördelning.

Utbetalningsplan Citybanan åren 2013–2017

År Procent Belopp

2013 10 4 484

2014 15 6 821

2015 25 11 510

2016 25 11 615

2017 25 11 747

Summa 100 46 177
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Upplösningen, det vill säga avskrivningen av 
bidraget, påbörjades år 2013 innebärande en 
avskrivning på kapitalbeloppet med 1,5 miljoner 
kronor år 2016, vilket belastar resultaträkningen. 
Detta görs i enlighet med riksdagens beslut om 
ändring i lagen (1997:614), 5 kapitel 7 §, om 
kommunal redovisning. Åren 2013–2038 kommer 
den årliga nedskrivningskostnaden om 1,5 miljo-
ner kronor att belasta kommunens resultaträk-
ning. Likvidmässigt har utbetalningarna åren 
2014–2017 beaktats i kommunens budgetprocess.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld uppgår vid årets slut 
till 412,8 (428,6) miljoner kronor, varav cirka 90,0 
(91,3) miljoner kronor redovisas under avsättning-
ar i balansräkningen och 322,8 (337,3) miljoner 
kronor som ansvarsförbindelse enligt den blandade 
modellen. Den totala pensionsskulden minskar 
med 15,9 miljoner kronor jämfört med 2015.

Pensionsmedelsförvaltning
Specifikation, tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser

-91 291 -89 990

Ansvarförbindelser – pensions-
förpliktelser som inte upptagits 
bland avsättningar

-337 326 -322 768

Finansiella placeringar 0 0

Återupplåning i verksamheten -428 617 -412 758

År 1998–1999
De delar av avgiftsbestämd ålderspension som 
hänförs till åren 1998–1999 redovisades under 
avsättningar inklusive årliga uppräkningar 
motsvarande statslåneräntan.

År 2000
För år 2000 avsattes 1,1 procent till avgiftsbe-
stämd ålderspension och resterande 2,7 procent 
redovisades under avsättningar inklusive ränte-
uppräkning.

År 2001
För år 2001 beslutade kommunfullmäktige att 
hela den avgiftsbestämda ålderspensionen (3,8 pro-
cent) skulle avsättas för individuell förvaltning.

År 2002
Från och med år 2002 gör kommunen en avsätt-
ning även för timanställda och vikarier. Ett nytt 
avtal förhandlades fram som ger timanställda som 
är 28 år eller äldre pensionsrätt från och med 2002.

År 2003
Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsätt-
ningarna för 1998–2000 betalas ut som avgiftsbe-
stämd ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepen-
sionsavtalet) inklusive löneskatt. Betalningen 
gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesbe-
räkning av förmånsvärdet till 24,2 miljoner kronor 
inklusive löneskatt.

I tabellen nedan redovisas pensionsutbetalning-
arna för år 2004–2016.

Avgiftsbestämd ålderspension inkl. löneskatt, mkr

År

Avgiftbestämd 
ålderspension inkl. 

löneskatt, mkr År

Avgiftsbestämd 
ålderspension inkl. 

löneskatt, mkr

2004–2005 27,7 2011 21,4

2006 14,9 2012 22,5

2007 17,8 2013 24,0

2008 18,5 2014 25,0

2009 20,3 2015 27,4

2010 20,5 2016 28,6

År 2016
För år 2016 uppgår den avgiftsbestämda delen av 
pensionen till 28,6 (27,4) miljoner kronor inklusive 
löneskatt. Utbetalningen av 2016 års pensionskost-
nad för den avgiftsbestämda pensionen sker i mars 
2017.

Sedan förra året görs en avsättning till de förtro-
endevalda enligt OPF-KL motsvarande 4,5 procent 
på utbetalda arvoden. Avsättning inklusive 
löneskatt uppgår till cirka 64 000 kronor.
Kommunen har inga avtal om särskild avtalspen-
sion utan ett lokalt avtal med en medarbetare som 
avslutat sin anställning i kommunen. Utbetalning 
uppgick till 24 200 kronor.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor andel av kommunens 
tillgångar som finansieras med eget kapital och 
ger en uppfattning om kommunens finansiella 
styrka på längre sikt. Utvecklingen av soliditeten 
bestäms dels av resultatet, dels av hur tillgångar, 
avsättningar och skulder förändras under året. 
Det finns ingen norm för vilken soliditet en kom-
mun bör ha. Kommunen strävar dock efter en hög 
soliditet eftersom den minskar kommunens 
finansiella kostnader. Soliditeten för Håbo kom-
mun år 2016 är 28,1 (23,5) procent, vilket kan 
jämföras med det ovägda soliditetet för länets 
kommuner som år 2015 var 41,5 procent.

138



FörvaltningsberättelseHåbo kommun årsredovisning 2016 25

Fö
rv

a
ltn

in
g

sb
e

rä
tte

ls
e

Soliditet 2000–2016, procent

-5

0

5

10

15

20

25

30

2000 2016201420102008200620042002 2012

Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktel-
serna, både de som redovisas som ansvarsförbin-
delse och som avsättning, är soliditeten +5,3 (-1,1) 
procent, att jämföra med den ovägda soliditeten för 
länet år 2015 som var 0,8 procent.

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk 
hushållning och hur balanskravet ska tillämpas, 
vilket innebär att kommunen ska ha ”återställt” 
ett eventuellt underskott i budgeten senast tre år 
efter det år då underskottet uppstod. Riksdagen 
har fattat beslut (proposition 2011/12:172) om en 
förändrad lagstiftning kring balanskravet och att 
kommunerna ska kunna reservera medel i så 
kallade resultatutjämningsfonder under vissa 
förutsättningar. Kommunfullmäktige fattade 
beslut 2013-11-11 KF § 84 att anta lokala riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserven samt att reservera 
överskott upparbetade från och med räkenskaps-
året 2010-2012, enligt beräkning av ingående 
balans för resultatutjämningsreserven, uppgående 
till 14,7 miljoner kronor.

De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige 
beslutade om har sin utgångspunkt i kommunens 
ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst 
påverkar verksamhet och ekonomi i framtiden 
samt en bedömning av faktorernas betydelse och 
påverkbarhet, som planerade investeringar, 
låneskulder och det totala pensionsåtagandets 
påverkan på resultat och ställning. Av kommunens 
riktlinjer framgår att;
1. Reservering till resultatutjämningsfonden får 

göras om kommunens finansiella mål är 
uppnådda med ett belopp som motsvarar den 
del av årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar som överstiger två procent av summan 

av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. Detta 
eftersom kommunen har ett lågt eget kapital 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför-
pliktelser.

2. Dessutom krävs att överskottet överstigande 
två procent, enligt ovan i kommunens resultat-
räkning, inte används likviditetsmässigt till 
att finansiera årets investeringar.

Kommunens balanskravsresultat är positivt och 
uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till 
cirka 62,3 miljoner kronor eller 6,0 procent. Enligt 
beslutade riktlinjer avsätts inte medel till resultat-
utjämningsreserven år 2016. Att noteras är att 
intäkter av engångskaraktär uppgår till totalt till 
12,6 miljoner kronor avseende fastighets- och 
markförsäljning.

Anledningen till att avsättning till resultatutjäm-
ningsfonden inte är möjlig att göra under 2016 
beror på att överskottet har använts till att finan-
siera årets investeringar.

Årets resultat, tkr 74 900

Avgår samtliga realisationsvinster -12 589

Årets resultat efter balanskravsresultat 62 311

Avgår medel till resultatutjämningsmedel 0

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravresultat 62 311

Balanskravresultat från tidigare år 0

Summa balanskravresultat 62 311

Framtiden
Budget i balans
Håbo kommun har inför 2017, fastställt en drift-
budget och ekonomisk plan som innebär balans i 
ekonomin. Det budgeterade resultatet för 2017 är 
12,0 miljoner kronor jämfört med 26,0 miljoner 
kronor för 2016.

Investeringar
Större investeringar år 2016 är bland andra:
• Det planerade underhållet av fastigheter  

5,6 miljoner kronor

• Planerat underhåll av gator/vägar 12 miljoner 
kronor

Projekt som påbörjats är;
• Västerängsskolans kök

• Förskolan i Frösundavik
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Inom Vattenverket:
• Bålsta vattenverk och reningsverk

• Införlivningen av Biskops-Arnö i VAs  
verksamhetsområde

• Ombyggnationen av Bålsta reningsverk

• Omläggning av VA-ledningar

Budget för alla investeringar år 2016 uppgår till 
196,4 miljoner kronor och 75,4 miljoner kronor har 
investerats. Pågående investeringsprojekt om cirka 
115,0 miljoner kronor kommer att föreslås ombud-
geterats år 2017 för att slutföra projekten.
Investeringsbudgeten för 2017 är beslutad av 
kommunfullmäktige och uppgår till 318,7 miljoner 
kronor totalt varav skattefinansierade verksamhe-
ter med 180,6 miljoner kronor, taxefinansierade 
verksamheter med 53,1 miljoner kronor och exploa-
teringsverksamhet med 85,0 miljoner kronor. Om 
fullmäktige beslutar om att ombudgetera pågående 
investeringsprojekten till år 2017, kommer investe-
ringsbudgeten för år 2017 att uppgår till totalt 
434,0 miljoner kronor. 

Omvärldsfaktorer som påverkar 
kommunens ekonomi
Det finns flera orosmoment i omvärlden, men 
svenska företag och hushåll är ändå optimistiska 
om utvecklingen i den svenska ekonomin, enligt 
konjunkturinstitutet. Högkonjunkturens förstärks 
de närmaste åren och bristen på arbetskraft med 
efterfrågad kompetens ökar ytterligare.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi antas 
stabiliseras på en hög nivå nästa år. Därefter 
beräknas konjunkturläget normaliseras. Det 
innebär att BNP, sysselsättning och skatteunder-
lag utvecklas svagare än under åren innan. 
Särskilt svag blir utvecklingen 2019 och 2020 i 
samband med att konjunkturläget gradvis förvän-
tas försvagas. BNP beräknas då årligen växa med 
cirka 1½ procent att jämföra med 2,2 procent 2018 
och 3-4 procent åren 2015–2017.

För kommunsektorns del innebär det en väsentligt 
svagare utveckling av skatteunderlaget än åren 
innan. Det är också, i reala termer, liktydigt med 
en svagare utveckling än normalt. Situationen för 
kommunsektorns del blir särskilt problematisk av 
att befolkningen och behoven av skola, vård och 
omsorg samtidigt växer extra snabbt.

Inflationen blir låg och Riksbanken sänkte 
räntan
Den låga svenska inflationen har fått Riksbanken 
att sänka styrräntan till -0,5 procent. Det innebär 
troligen att den långsiktiga räntan kommer att 
ligga på mellan 2,5 och 4,0 procent, vilket ska 
jämföras med Riksbankens tidigare bedömning på 
3,5–4,5 procent från 2010.

Riksbanken har reviderat ned inflationsprognosen 
för 2018 på grund av att de nu räknar med en 
starkare krona. Noterbart är även att Riksbanken 
betonar inflationen exklusive energi, vilken för 
närvarande endast ligger något över 1 procent.
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Arbetsmarknaden
Tillväxten i den svenska ekonomin gör att syssel-
sättningen ökar och arbetslösheten gradvis pres-
sas tillbaka. Stigande sysselsättning medför att 
arbetslösheten förväntas falla de närmaste åren 
och bottnar på 6,2 procent 2019.

I den offentliga sektorn är läget bekymmersamt. 
Ungefär två av tre offentliga arbetsgivare uppger 
att de har problem att rekrytera personal med rätt 
kompetens. I takt med att efterfrågan på arbets-
kraft fortsätter att öka framöver kommer bristen 
på arbetskraft med efterfrågad kompetens att 
stiga ytterligare. Trots ett alltmer ansträngt 
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli 
fortsatt dämpad.

Demografi
De demografiska förändringarna för kommunen 
innebär både ett fortsatt ökat tryck på vissa 
verksamheter och ett tryck på omprioritering 
mellan verksamheter, inklusive ökningen av 
antalet äldre. Detta kommer att ställa stora krav 
på kommunal service och utbyggnad.

Antalet personer över 80 år har ökat i en snabbare 
takt i Håbo kommun jämfört med Uppsala län 
samt riket. Under 2000-talet har antalet personer 
över 80 år mer än dubblerats i kommunen och 
ökningen spås fortsätta under kommande år.
För åren 2017–2019 bedöms befolkningen i kom-
munen öka med i genomsnitt 300 personer per år. 

Befolkningstillväxten mellan åren 2014–2016 var i 
genomsnitt 234 personer. Håbo kommuns folk-
mängd ökade med cirka 458 (245) personer mellan 
den 1 december 2015 och den 1 december 2016.

Budgetföljsamhet
Samtliga nämnder utom överförmyndarnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden uppvisar överskott 
i bokslutet jämfört med budget. Överskott hos 
nämnderna uppgår till cirka 29,0 miljoner kronor. 
Prognostillförlitligheten hos nämnderna kan dock 
bli bättre då nämnderna sammantaget prognosti-
serade ett överskott för året med cirka 6,4 miljoner 
kronor i delårsbokslutet per 31 augusti. Med en 
förväntad ansträngd ekonomisk situation framöver 
krävs budgetföljsamhet och bättre prognoser.

God ekonomisk hushållning
Många kommuner har en ansträngd ekonomisk 
situation, samtidigt som behoven av välfärdstjäns-
ter ökar. De måste även leva upp till lagreglerna 
för god ekonomisk hushållning. Grundtanken 
bakom god ekonomisk hushållning är att dagens 
kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd 
och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat 
ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida 
generationer. God ekonomisk hushållning förutsät-
ter därför överskott över tiden.

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre 
än de avskrivningar på investeringar som årligen 
belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att 
finansiera investeringar, annars måste kommunen 
öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis 
genom försäljningar av anläggningstillgångar eller 
minska verksamhetens kostnader.

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som 
anställda tjänat in före år 1998 inte är finansie-
rade. Dessa rättigheter måste därför finansieras 
nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så 
kallade blandmodellen) innebär att dessa åtagan-
den inte bokförs som skulder i balansräkningen 
och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För 
närvarande innebär det bland annat att kommu-
nen redovisar lägre kostnader än vad som varit 
fallet om alla pensionskostnader hade beaktats. 

Om ett antal år blir förhållandet det omvända.
Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör 
ha en buffert för att kunna möta oväntade händel-
ser eller sämre tider, utan att behöva göra dras-
tiska nedskärningar i verksamheten.

God ekonomisk hushållning handlar dock inte 
enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. 
Minst lika viktigt är att organisationen arbetar 
effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag 
som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det 
innebär ett ständigt arbete i hela organisationen 
så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är 
tydliga.

Vipul Vithlani
Ekonomichef  
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Personalredovisning 
Antal anställda
Personalredovisningen är till för att redovisa hur 
personalsituationen ser ut, och det som redovisas 
är läget per den 1 november 2016. Bilden som ges 
är en ögonblicksbild, eftersom personalsituationen 
förändras hela tiden.

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från 
kommunens personalsystem som ger grundläg-
gande information om personalsituationen. I år 
används ett nytt rapportsystem, vilket innebär  
att vissa uppgifter inte är helt jämförbara med 
tidigare år.

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstids-
anställda med månadslön (inklusive helt lediga 
anställda) enligt Allmänna bestämmelser (AB). 

Tillsvidareanställda är de som i dagligt tal ofta 
kallas fast anställda. Med visstidsanställda avses 
tidsbegränsat anställda under viss bestämd tid 
såsom vikarier, allmänna visstidsanställningar, 
provanställningar, efter 67 års ålder eller enligt 
skollagen.

När timavlönad personal redovisas anges det 
särskilt att de är medräknade i redovisningen.

Antal månadsavlönade totalt 

Nyckeltal 2014 2015 2016

Alla anställda, antal i kommunen 1 353 1 403 1 471

Andel kvinnor i % 79,5 79,5 79

Andel män i % 20,5 20,5 21

Andel tillsvidareanställda i % 91,1 90,5 85,4

Andel visstidsanställda i % 8,9 9,5 14,6

Kommunen växer kontinuerligt vilket innebär att 
även antalet anställda ökar. Den 1 december 2016 
är 1 268 personer tillsvidareanställda och 217 
personer visstidsanställda. Kvinnorna utgör en 
klar majoritet med 79 procent av alla anställda. 

Antal månadsavlönade per förvaltning 

Nyckeltal 2014 2015 2016

Kommunstyrelsens förvaltning 98 238 232

Bygg- och miljöförvaltningen 20 22 37

Miljö- och teknikförvaltningen 141 0 0

Bildningsförvaltningen 125 0 0

Barn- och utbildningsförvaltningen 620 754 798

Socialförvaltningen 349 389 404

Bygg – och miljöförvaltningen utökas vid årsskif-
tet 2015/2016 med personal från Plan- och utveck-
lingsavdelningen som lämnar Kommunstyrelsens 
förvaltning. Bildningsförvaltningen och Skolför-
valtningen bildade år 2015 Barn- och utbildnings-
förvaltningen. Miljö- och teknikförvaltningen 
övergick till Kommunstyrelsens förvaltning.

Rekryteringar och avgångar
Under året har 406 lediga tjänster utannonserats. 
De flesta ser kommunens platsannonser via 
arbetsförmedlingens platsbank, kommunens 
webbplats och intranätet. 191 stycken av våra 
tillsvidareanställda har slutat under året (2015: 
177 personer). Det motsvarar en personalomsätt-
ning på 15 procent. 79 procent har slutat på grund 
av egen uppsägning, 15 procent på grund av 
pension och resterande av övrig orsak. Den högre 
personalomsättningen kan bero på att högkon-
junkturen ökar rörligheten på arbetsmarknaden 
samt att det är en stor efterfrågan på vissa svår-
rekryterade yrkesgrupper.

Hel- och deltidsanställda 

Nyckeltal 2014 2015 2016

Tillsvidareanställda kvinnor

Heltid 100 procent 81,8 81,7 78,2

Deltid –74 procent 4,0 3,3 6,5

Deltid 75–99 procent 14,2 15,0 15,3

Tillsvidareanställda män

Heltid 100 procent 93,6 91,9 88,4

Deltid –74 procent 3,1 2,6 5,6

Deltid 75–99 procent 3,3 5,5 6,0

Ett av kommunstyrelsens mål är att Håbo kom-
mun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ett sätt 
att uppnå detta är att erbjuda full sysselsättning 
till de medarbetare som så önskar.

Kollektivavtalet 
Vid behov av arbetskraft och innan nyanställning 
sker ska kommunen först pröva om det går att 
erbjuda höjd sysselsättningsgrad till deltidsan-
ställda arbetstagare på arbetsställen som anmält 
intresse av detta. 78,2 procent av alla tillsvidare-
anställda kvinnor i kommunen är heltidsanställda. 
Motsvarande siffra för männen är 88,4 procent. Det 
är främst kvinnor som arbetar i verksamheter med 
många deltidsanställningar, som vård och omsorg 
och skolmåltidsverksamhet.
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På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 76 
pro   cent av de tillsvidareanställda kvinnorna 
heltid. Mot svarande siffra för övriga förvaltningar 
är; 100 procent för bygg- och miljöförvaltningen,  
87 procent för barn- och utbildningsförvaltningen 
och 64 procent för socialförvaltningen.

Åldersstruktur
Genomsnittsåldern för kommunens samtliga 
månadsavlönade är 44,4 år. De tillsvidareanställ-
das snittålder är 45,4 år. Genomsnittsåldern för den 
tidsbegränsat anställda personalen är 38 år. 42 
procent av alla tillsvidareanställda är över 50 år.

Antal tillsvidareanställda

Indelning i åldersgrupp och 
procent

Kvinnor Män Alla

Antal 1 023 245 1 268

20–29 8,2 6,8 8,0

30–39 19,5 20,4 19,7

40–49 30,8 27,6 30,2

50–59 28,8 27,6 28,6

60 och över 12,7 17,6 13,5

Pensionsavgångar
I år valde 28 personer att gå i pension. Av dessa var 
14 stycken under 65 år, 7 stycken var 65 år och 7 
stycken var över 65 år. 26 personer gick i pension 
2015 och 32 personer 2014.

Arbetad tid och resursanvändning 
Här redovisas den faktiskt arbetade tiden och olika 
former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, 
sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan 
överenskommen ledighet. Avtalad arbetstid är det 
möjliga antalet arbetade timmar per år (helgdagar 
borträknade). Vid beräkning av den totala arbetade 
tiden tas dessutom hänsyn till mertid och övertid, 
vilket inte ingår i den avtalade arbetstiden.

Den arbetade tiden för 2016 är 2 238 900 timmar, 
vilket motsvarar cirka 76 procent av den avtalade 
tiden. Redovisningen avser alla månads- och 
timavlönade.
 
Arbetad tid och frånvaro

timmar i 1 000-tal 2014 % 2015 % 2016 %

Arbetstid enligt 
avtal

2 546 100 2 604 100 2 932 100

Summa frånvaro 633 24,8 661 25,3 725 24,7

Övertid och mertid 25 1,0 27 1,0 33 1,1

Totalt arbetad tid 1 938 76,2 1 970 75,7 2 240 76,4

Utförda årsarbeten
Arbetad tid minus frånvaro kan omräknas till 
årsarbetare. Ett årsarbete avspeglar en normal 
årsarbetstid på 1 700 timmar för en heltidsarbe-
tande. Med den beräkningsgrunden utförde alla 
anställda i kommunen, inklusive timavlönade men 
exklusive feriearbetarna, totalt 1 332 årsarbeten. 
Dessa fördelar sig per förvaltning enligt följande: 
kommunstyrelsens förvaltning 203 årsarbetare, 
bygg- och miljöförvaltningen 32 årsarbetare, 
barn- och utbildningsförvaltningen 696 årsarbe-
tare och socialförvaltningen 401 årsarbetare.

Sjukfrånvaro
Hälsotal
Sjukfrånvarotalet i procent av tillgänglig arbetstid 
är totalt 7,0 procent för hela kommunen.

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett 
anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro 
räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, 
arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsin-
riktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetser-
sättning. Sjukfrånvaron anges i procent av de 
anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbets-
tid i timmar, den tillgängliga arbetstiden. Man har 
därför tagit hänsyn till frånvaro utan lön, exem-
pelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledig-
het för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.
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Nyckeltal sjukfrånvaro

Procent 2014 2015 2016

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden

6,7 7,2 7,0

Sjukfrånvaro för kvinnor av den till-
gängliga ordinarie arbetstiden

7,4 8,2 7,6

Sjukfrånvaro för män av den tillgäng-
liga ordinarie arbetstiden

3,8 3,6 4,6

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år 
och yngre

4,4 5,6 5,0

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30–49 år 6,7 7,6 7,3

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år 
och äldre

7,5 7,3 7,4

Andel i % av total sjukfrånvaro som 
varat 60 dagar eller mer

48,6 48,8 45,8

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges 
nedan (2015 års siffror inom parentes):
• Kommunstyrelsens förvaltning 7,2 procent (7,1)

• Bygg- och miljöförvaltningen 3,8 procent (5,6)

• Barn- och utbildningsförvaltningen 6,5 procent (7,1)

• Socialförvaltningen 8,0 procent (7,6) 

Sjuklönekostnaden för sjukperioden dag 2–14 är 
totalt i hela kommunen 7,8 miljoner kronor (2015: 
7,9 miljoner kronor) i hela kommunen under året. 
Därtill tillkommer sjuklönekostnaden från och 
med dag 15 som uppgår till 1,3 miljoner kronor.

Den 31 december 2016 var 67 anställda i kommu-
nen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, 
antingen på hel- eller deltid. 2015 var motsvarande 
siffra 56 personer och 2014 var den 47 personer.

Korttidssjukfrånvaro
Kommunstyrelsens mål är att Håbo kommun som 
attraktiv arbetsgivare ska halvera korttidsfrånva-
ron, som 2015 var 4,1 procent. Åtgärder som 
erbjuds är utbildning till chefer och rehabilitering 
för medarbetare med återkommande korttidsfrån-
varo, samt samtalsträning. Till medarbetare med 
fyra sjuktillfällen eller mer de senaste sex måna-
derna kan trepartssamtal ”Krav och funktions-
analys” erbjudas med företagshälsovården. Även 
gruppaktivitet om totalt två halvdagar för att ge 
kunskap om olika vägar för hälsa erbjuds.

Korttidsfrånvaron för dag 1–14 har minskat till 
3,9 procent av arbetstid enligt avtal, som inklude-
rar tjänstlediga, tidsbegränsat anställda, timavlö-
nade och är inklusive övertid/mertid. Detta enligt 
nyckeltalsinstitutets beräkningssätt och vårt nya 
redovisningssystem. Förra årets siffror visade i 
dåvarande redovisningssystem en korttidsfrånvaro 
på 4.0 procent. Motsvarande siffra för år 2014 var 
4,0 procent och för år 2013 3,7 procent. 

Personalen på fritidsgården K5.
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Arbetsmiljö och företagshälsovård 
Håbo kommun har ramavtal med Enköpingshälsan 
AB för företagshälsovårdstjänster för kommunens 
personal. Det är därmed filialen Företagshälso- 
vården Håbohälsan som är kommunens huvud- 
sakliga leverantör. Anledningar till att vända sig 
till företagshälsovården är dels det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och dels det 
rehabiliterande arbetet med enskilda anställda 
som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa 
och sjukskrivning.

Den totala kostnaden för företagshälsovård hos 
Håbohälsan är 290 000 kronor, vilket kan jäm-
föras med 259 000 kronor för 2015 och 565 000 
kronor för 2014. 341 timmar användes för före-
tagshälsovård under året. 

Fördelningen är för respektive tjänst (2015 inom 
parentes):
• företagsläkare 32 timmar (75 timmar)

• beteendevetare 103 timmar (42 timmar)

• företagssköterska 140 timmar (26 timmar)

• ergonom 65 timmar (14 timmar)

• skyddsingenjör 1 timme (0 timmar).

Snittkostnaden för företagshälsovård per månads- 
avlönad var därmed 197 kronor (för år 2015: 185 
kronor, 2014: 417 kronor).

Friskvård
Kommunen genomför åtgärder för att främja de 
anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. Totalt 
finns 37 stycken friskvårdsinspiratörer på olika 
arbetsplatser.

Anställda har möjlighet att använda arbetstid till 
friskvård, den så kallade friskvårdstimmen, om 
verksamheten tillåter. Personalen erbjuds även ett 
friskvårdsbidrag till aktiviteter enligt skattever-
kets regelverk. Syftet är att stimulera och främja 
personalens förutsättningar till ökad fysisk och 
psykisk hälsa.

Simhallen erbjuder fria bad för kommunens 
anställda på angivna tider. Socialförvaltningens 
rehabiliteringsenhet delar under första halvåret 
träningslokalen P2 med kommunens anställda för 
fri träning på valfri tid. Musikskolan arrangerar 
personalkör under terminstid.

Medellön 
Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön  
i kronor per månad. Medellönen speglar priset på 
arbetskraft vid nyanställning beroende på krav  
ör tjänsten, marknadsläget samt resultatet i de 
centrala lönekollektivavtalen. Medellönen beräknas 
som ett medelvärde av överenskommen lön 
inklusive fasta tillägg, för all månads- och timav-
lönad personal enligt Allmänna bestämmelser.

Medellön, kronor per månad 2014 2015 2016

Kvinnor 25 460 25 930 27 173

Män 25 896 26 759 27 835

Totalt 25 557 26 113 27 324

Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvalt-
ning som har minst löneskillnad mellan kvinnor 
och män. Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen är de förvaltningar där kvin-
norna har högre medellön än männen.

Medellön per förvaltning

kronor per månad Kvinnor Män Totalt

Kommunstyrelsens förvaltning 26 861 30 493 27 955

Bygg- och miljöförvaltningen 34 729 36 241 35 156

Barn- och utbildningsförvaltningen 28 481 28 071 28 379

Socialförvaltningen 24 944 24 014 24 796

Totalt 27 173 27 835 27 324

Personalkostnad
Personalkostnader består av löner för arbetad och 
ej arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter, 
pensionskostnader samt personalsociala kostnader.

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidarean-
ställda, visstids- och timavlönade enligt Allmänna 
bestämmelser. Personalkostnaden uttrycks i tusen-
tal kronor per årsarbetare.

Personalkostnad per årsarbetare

1 000-tal kronor Totalt
Lön för  

arbetad tid

År 2016 501 442

År 2015 492 434

År 2014 474 420

År 2013 460 405

År 2012 447 392

År 2011 439 389

År 2010 431 378

År 2009 429 380

År 2008 414 367

År 2007 396 348
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Befolkning och sysselsättning 
Boende och befolkning
Bostäder
I Håbo kommun finns cirka 8 000 bostäder. Drygt 
70 procent av bostäderna är småhus och resteran-
de del flerbostadshus, vilket kan jämföras med 
hela landet där cirka 43 procent av bostadsbestån-
det utgörs av småhus.

Under 2016 färdigställdes drygt ett 20-tal småhus 
i Håbo kommun. Uppförandet av 110 hyreslägen-
heter på Glastomten har pågått och merparten av 
dessa har färdigställdes. Under året har även 
byggnation av lägenheter på Lyckebo skett där 
inflyttning sker under 2017.

Sista etappen av småhusen i Frösundavik har 
sålts och husen förväntas vara klara för inflytt-
ning 2017/2018. Byggstart har skett för 50 bo-
stadsrätter i Frösundavik.

Två detaljplaner i Väppeby äng har antagits och 
vunnit laga kraft under 2016 som sammanlagt ger 
350 lägenheter. Entreprenör för infrastrukturen i 
området har utsetts. Byggnation startar under 
2017.

Arbetet med ett förslag till detaljplan för Bålsta 
centrum, etapp 1 med nytt resecentrum, busster-
minal, cirka 700 lägenheter, handel- och verksam-
hetslokaler har pågått under 2016. Granskning 
planeras till sommaren 2017 för antagande vid 
årsskiftet. Byggstart för förberedande arbeten 
såsom nytt busstorg och ny pendlarparkering 
planeras till sommaren 2017.

Detaljplanearbete pågår för ytterligare bostäder i 
bland annat Kalmarsand, Björkvallen och Tvåhus-
området.

Befolkningen 
Befolkningstillväxten fortsätter i Håbo kommun. 
Det totala antalet invånare uppgick till 20 737 
personer vid årsskiftet. Under 2016 ökade befolk-
ningen med 458 personer, vilket är 213 personer 
fler än under 2015. Den procentuella befolknings-
ökningen i Håbo kommun var 2,25 procent under 
2015, vilket är en starkare ökning än hela landets 
totala befolkningstillväxt på 1,46 procent.

Majoriteten av kommunens befolkning, drygt 75 
procent, är bosatta i Bålsta tätort, som är länets 
tredje största tätort efter Uppsala och Enköping.

Kommunens befolkningstillväxt under 2016 
berodde på ett positivt födelsenetto såväl som 
positivt flyttnetto. Håbo kommun har ett fortsatt 
högt barnafödande. Under året föddes 249 perso-
ner och 139 personer avled, vilket skapar ett 
positivt födelsenetto på 110 personer. 1 484 perso-
ner flyttade in till kommunen medan 1 135 perso-
ner flyttade ut från kommunen. Det innebär att 
Håbo kommun har ett positivt flyttnetto på 349 
personer under 2016.

Befolkningsprognosen från 2016 indikerade en 
befolkningsökning på 120 personer. Reell ökning 
blev istället 469 personer, vilket är en avvikelse på 
349 personer. Antalet inflyttare var ovanligt högt 
under 2016 och underskattades därför i prognosen. 
Åldersgrupperna 0–5 och 25–44 är de åldersgrup-
per som avvek mest från prognosen och det beror 
främst på en stor inflyttning av barnfamiljer.

För att ta fram en befolkningsprognos görs ett 
antal antagande om den framtida befolkningsut-
vecklingen utifrån tidigare år. Antaganden som 
gjordes för befolkningsprognosen från 2016 utgår 
från tidigare års inflyttning, utflyttning, frukt-
samhet och dödlighet. Avvikelsen i prognosen från 
2016 beror framförallt på att fler inflyttningar har 
skett under 2016 jämfört med tidigare år.

 Befolkningsprognos

Ålder
Prognos  

2016-12-31
Utfall  

2016-12-31 Avvikelse

0 213 264 51

1–5 1 189 1 278 89

6–9 1 122 1 151 29

10–12 883 927 44

13–15 863 891 28

16–18 772 814 42

19–24 1 343 1 368 25

25–44 4 813 4 978 165

45–64 5 351 5 363 12

65–74 2 453 2 453 0

75–79 657 646 -11

80– 609 604 -5

Totalt 20 268 20 737 469

In- och utflyttning
In- och utflyttningen till Håbo kommun är fortsatt 
mycket omfattande. Kommunen har en stor 
omsättning på bosatta vilket är karaktäristiskt för 
en kranskommun till Stockholm. Flyttnettot 
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uppgår till 349 personer, vilket är en ökning 
jämfört med tidigare år.

Totalt flyttade 1 484 personer till kommunen och  
1 135 personer flyttade ut. Utbytet med övriga 
Sverige vad gäller in- och utflyttare är betydligt 
större än utbytet med det egna länet. Det kan 
troligen förklaras genom att en stor del av flytt-
ningen sker över länsgränsen till Stockholms län. 
Gentemot utlandet hade Håbo kommun ett positivt 
flyttnetto på 55 personer under 2016.

In- och utflyttning 

Inflyttning 
2016

Utflyttning 
2016

Flyttnetto 
2016

Flyttnetto 
2015

Egna länet 124 238 -114 -104

Övriga Sverige 1 239 831 408 209

Utlandet 121 66 55 62

Totalt 1 484 1 135 349 167

Åldersstruktur
Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis 
ung befolkning. Det antas bero på kommunens 
höga andel småhus vilket attraherar barnfamiljer. 
Andelen 0 till 19-åringar är förhållandevis hög i 
jämförelse med länet och hela landet.

Gruppen 20 till 29-åringar är lägre jämfört med 
länet och hela landet. Många unga vuxna i 20 till 
30-årsåldern flyttar från kommunen för att söka 
arbete och studier vilket ger en lägre andel av 
dessa åldersgrupper i kommunen.

Andelen 30 till 79-åringar är ungefär den samma i 
Håbo kommun som i Uppsala län såväl som i hela 
landet. Andelen personer över 80 år är betydligt 
lägre i Håbo kommun jämfört med övriga länet 
och hela landet. Antalet personer över 80 år har 
dock ökat i en snabbare takt i Håbo kommun 
jämfört med Uppsala län samt hela landet. Under 
2000-talet har antalet personer över 80 år mer än 
dubblerats i kommunen och ökningen spås fort-
sätta under kommande år.

Att bygga små och billiga hyresrätter i kollektiv-
trafiknära lägen, som framförallt attraherar unga 
vuxna, kan hjälpa till att balansera åldersfördel-
ningen i kommunen.

Sysselsättning och näringsliv
Näringsliv
Under 2015 antog kommunfullmäktige i Håbo 
kommun detaljplan för Logistik Bålsta. Syftet med 
detaljplanen är att planlägga cirka 30 hektar mark 
för industriell verksamhet. Detaljplanen överkla-

gades under januari 2016 och ärendet är hos 
Mark- och miljödomstolen för prövning. Under 
2016 har infrastruktur anlagts i Dragets industri-
område. Försäljning av tomter har pågått under 
året där köparna förväntas tillträda och bebygga 
tomterna under 2017 och 2018. Arbete har inletts 
för en ny detaljplan för kvarter 4 i Logistik Bålsta. 
Programarbete för industrimark i Dragelund har 
pågått under året.

Branschspridning
Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare 
med många anställda inom vård, omsorg och 
utbildning. Kommunens näringsliv består till stor 
del av mindre företag och ett mindre antal medel-
stora företag. Verksamheterna varierar men stora 
delar av arbetsstyrkan är sysselsatta inom till-
verkning, byggverksamhet, handel och tjänster.

 Branschspridning

Bransch Antal Procentuellt

Jordbruk,	skogsbruk	och	fiske 65 1,2

Tillverkning och utvinning 581 10,5

Byggverksamhet 797 14,4

Handel, hotell och restaurang 863 15,6

Transport 355 6,4

Tjänster 720 13,0

Utbildning 866 15,7

Vård och omsorg 694 12,6

Offentlig förvaltning och försvar 232 4,2

Ej	specificerat 353 6,4

Totalt 5 526 100,0
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Arbetspendling
Håbo kommun har en bra strategiskt placering 
mitt i Mälardalen, längs med Mälarbanan och 
E18. Kommunens fördelaktiga geografiska läge är 
en anledning och en förutsättning för den arbets-
pendling som sker i kommunen. Den huvudsakliga 
arbetspendlingen sker mot Storstockholm men 
även mot Uppsala, Enköping och Västerås pendlar 
befolkningen. Pendeltåg och regionaltåg möjliggör 
att en stor del kommunens befolkning kan jobba i 
andra kommuner i Mälardalsregionen.

Totalt pendlar 6 682 personer ut från Håbo kom-
mun. Inpendlingen till kommunen uppgår till  
2 033 personer. Att antalet personer som pendlar 
ut från kommunen är fler än antalet personer som 
pendlar in innebär att Håbo kommun har ett 
negativt pendlingsnetto. Det negativa pendlings-
nettot uppgår till 4 649 personer och beror till stor 
del på kommunens goda pendlingsförutsättningar 
och närheten till starka arbetsmarknader i om-
kringliggande städer. 

Vanligast är att pendla till Stockholms län, dit 
totalt 5 674 personer pendlar. Därefter är Uppsala 
län med 674 pendlare följt av Västmanlands län 
med 112 pendlare vanligast. Inpendlingen uppgår 
till 2 033 personer. Drygt hälften av dessa, 1 046 
stycken, pendlar in från Stockholms län. Från 
Uppsala län pendlar 777 personer till Håbo 
kommun. 
 

Arbetspendling Håbo kommun

Förvärvsarbetande befolkning 10 175

Arbetstillfällen 5 526

Utpendling 6 682

Inpendling 2 033

Nettopendling -4 649

Arbetslöshet
I slutet av 2016 uppgår andelen arbetslösa, i arbets-
marknadspolitiska program eller arbetssökande till 
3,2 procent av befolkningen i förvärvsarbetande 
ålder i Håbo kommun. Det är något färre än vid 
samma tid förra året då 3,4 procent av befolkning-
en i förvärvsarbetande ålder var arbetslösa.
Uppsala län har en låg arbetslöshet jämfört med 
hela landet. Under 2016 är Uppsala det län med 
den lägsta arbetslösheten. 4,3 procent av befolk-
ningen i förvärvsarbetande ålder i Uppsala län är 
arbetslösa år 2016.

Även bland ungdomar har Uppsala län såväl som 
Håbo kommun en låg arbetslöshet. Under 2016 är 
ungdomsarbetslösheten 4,7 procent i kommunen, 
vilket kan jämföras med hela landet där motsva-
rande siffra är 8,5 procent.

Andel av befolkningen 16–64 år i arbetslöshet  
och i program eller med stöd, vid årets slut, procent

År Håbo Uppsala län Riket

2000 2,9 4,2 5,8

2011 3,0 4,6 6,3

2012 3,2 4,6 6,5

2013 3,7 4,7 6,7

2014 3,5 4,2 6,3

2015 3,4 4,2 6,1

2016 3,2 4,3 6,0

 

Kolifej på Gransäterskolan. Kolifej är en dag fylld med samarbetsövningar och lära-känna-varandra-övningar i naturen.
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Resultaträkning koncern

tkr Not Koncern 2015 Kommun 2015 Koncern 2016 Kommun 2016

Verksamhetens intäkter 1 375 086 271 936 461 859 354 333

Verksamhetens kostnader 2 -1 166 497 -1 136 066 -1 241 903 -1 244 407

Avskrivningar 3 -86 773 -58 299 -91 186 -63 016

Verksamhetens nettokostnad -878 184 -922 429 -871 230 -953 090

Skatteintäkter 947 587 947 587 996 205 996 205

Generella statsbidrag och utjämning 29 354 29 354 39 752 39 752

Finansiella intäkter 4 398 11 698 2 208 3 774

Finansiella kostnader 5 -35 931 -17 309 -26 910 -11 741

Resultat före extraordinära poster 63 224 48 901 140 025 74 900

Uppskjuten skatt -12 106 0 -14 633 0

Skatter på årets resultat 6 -7 083 0 -13 917 0

Årets resultat 7 44 035 48 901 111 475 74 900
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Balansräkning koncern

TILLGÅNGAR, tkr Not Koncern 2015 Kommun 2015 Koncern 2016 Kommun 2016

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 963 756 1 109 509 2 072 541 1 159 186

Maskiner och inventarier 9 28 372 20 368 28 876 17 806

Finansiella anläggningstillgångar 10 17 100 20 220 15 961 19 081

Bidrag till statlig infrastruktur 33 440 33 440 31 920 31 920

Summa anläggningstillgångar 2 042 668 1 183 536 2 149 298 1 227 993

Omsättningstillgångar

Förråd med mera 31 31 30 30

Exploateringsfastigheter 11 55 975 31 863 70 720 44 814

Fordringar 12 113 568 99 389 127 813 139 260

Kassa och bank 13 98 380 56 268 64 043 1 015

Summa omsättningstillgångar 267 954 187 550 262 606 185 119

Summa tillgångar 2 310 622 1 371 088 2 411 904 1 413 112

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14 419 107 322 621 543 960 397 520

I: Årets resultat 44 035 48 901 111 475 74 900

II: Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 14 700

IIII: Övrigt eget kapital 360 372 259 020 417 785 307 920

Avsättningar

Pensioner 15 96 901 91 290 96 033 89 990

Övriga avsättningar 16 35 718 22 420 25 757 11 210

Summa avsättningar 132 619 113 710 121 790 101 200

Skulder

Långfristiga skulder 17 1 534 411 742 849 1 477 692 686 792

Kortfristiga skulder 18 224 485 191 908 268 462 227 600

Summa skulder 1 758 896 934 757 1 746 154 914 392

Summa skulder och eget kapital 2 310 622 1 371 088 2 411 904 1 413 112

Pensionsförpliktelser 337 326 337 326 322 788 322 788

Varav löneskatt 65 858 65 858 65 596 65 596

Borgen och ansvarsförbindelser 19 94 572 721 716 9 333 771 698
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Kassaflödesanalys	koncern

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN, tkr not Koncern 2015 Kommun 2015 Koncern 2016 Kommun 2016

Årets resultat 44 035 48 901 111 475 74 900

Justering för av- och nedskrivningar 86 773 58 299 91 186 63 016

Justering för gjorda avsättningar -2 122 -4 700 -10 829 -12 511

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 20 9 438 0 14 903 1 520

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 138 124 102 500 206 735 126 925

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -34 585 -23 744 -14 246 -39 872

Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter -582 -623 -14 746 -12 950

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 21 156 16 209 43 975 35 692

Kassaflöde från den löpande verksamheten 124 113 94 342 221 718 109 795

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -165 424 -90 650 -200 489 -82 859

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10 752 0 36 868 9 695

Utrangering -1 479 0 0 0

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 7 570 7 570

Köp av mark -17 911 0 -113

Pågående exploateringsprojekt -14 855 -14 855 -44 424 -44 424

Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar -10 917 0 0 0

Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar 0 3 373 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -181 923 -120 043 -200 475 -110 131

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 103 714 58 500 50 000 50 000

Amortering av skuld -156 -157 -106 720 -106 057

Anslutningsavgifter 4 354 4 354 1 140 1 140

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 107 912 62 697 -55 580 -54 917

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 50 102 36 996 -34 337 -55 253

Årets	kassaflöde 50 102 36 996 -34 337 -55 253

Likvida medel vid årets början 48 278 19 272 98 380 56 268

Likvida medel vid årets slut 98 380 56 268 64 043 1 015

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande nettoskuld vid årets början 1 377 490 631 075 1 481 138 689 575

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 1 481 138 689 575 1 424 575 633 675

Förändring av räntebärande nettoskuld 103 648 58 500 -56 563 -55 900
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Resultaträkning kommunen

tkr Not Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 21 241 219 271 936 354 333

Verksamhetens kostnader 22 -1 090 620 -1 136 066 -1 244 407

Avskrivningar 23 -57 594 -58 299 -63 016

Verksamhetens nettokostnad -906 995 -922 429 -953 090

Skatteintäkter 24 911 088 947 587 996 205

Generella statsbidrag och utjämning 25 30 459 29 354 39 752

Finansiella intäkter 26 2 763 11 698 3 774

Finansiella kostnader 27 -20 414 -17 309 -11 741

ÅRETS RESULTAT 16 901 48 901 74 900

Resultat som andel av skattenettot 1,8% 5,0% 7,2%
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Balansräkning kommunen

TILLGÅNGAR, tkr Not Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 28 1 041 253 1 109 509 1 159 186

Maskiner och inventarier 29 21 989 20 368 17 806

Finansiella anläggningstillgångar 30 23 527 20 220 19 081

Bidrag till statlig infrastruktur 31 34 960 33 440 31 920

Summa anläggningstillgångar 1 121 729 1 183 537 1 227 993

Omsättningstillgångar

Förråd med mera 32 30 31 30

Exploateringsfastigheter 33 31 240 31 863 44 814

Kortfristiga fordringar 34 75 644 99 389 139 260

Kassa och bank 35 19 272 56 268 1 015

Summa omsättningstillgångar 126 186 187 551 185 119

Summa tillgångar 1 247 915 1 371 088 1 413 112

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 36 273 720 322 621 397 520

I. Årets resultat 16 901 48 901 74 900

II: Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700

IIII: Övrigt eget kapital 242 119 259 020 307 920

Avsättningar

Pensioner 37 84 480 91 290 89 990

Övriga avsättningar 38 33 930 22 420 11 210

Summa avsättningar 118 410 113 710 101 200

Skulder

Långfristiga skulder 39 680 086 742 849 686 792

Kortfristiga skulder 40 175 699 191 908 227 600

Summa skulder 855 785 934 757 914 392

Summa eget kapital och skulder 1 247 915 1 371 088 1 413 112

Pensionsförpliktelser 37 353 931 337 326 322 788

Varav löneskatt 69 100 65 858 65 596

Borgen och ansvarsförbindelser 41 669 260 721 716 771 698

Not 33 Omklassificering från markreserv till omsättningsfastigheter gjordes år 2014.
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Kassaflödesanalys	kommunen

Den löpande verksamheten, tkr not Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016

Årets resultat 16 901 48 901 74 900

Justering för av- och nedskrivningar 57 594 58 299 63 016

Justering för gjorda avsättningar 991 -4 700 -12 511

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 42 0 0 1 520

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 75 486 102 501 126 925

Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapitalet

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 13 849 -23 744 -39 872

Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter -1 190 -623 -12 950

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -28 998 16 208 35 692

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 147 94 342 109 795

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -86 790 -90 650 -82 859

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 9 695

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 283 0 7 570

Köp av mark 0 -17 911 -113

Pågående exploateringsprojekt -17 953 -14 855 -44 424

Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar 0 0 0

Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar 76 3 373 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -104 384 -120 043 -110 131

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 56 300 58 500 50 000

Amortering av skuld -157 -157 -106 057

Anslutningsavgifter 589 4 354 1 140

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten 56 732 62 697 -54 917

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 11 495 36 996 -55 253

Årets	kassaflöde 11 495 36 996 -55 253

Likvida medel vid årets början 7 777 19 272 56 268

Likvida medel vid årets slut 19 272 56 268 1 015

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande nettoskuld vid årets början 574 775 631 075 689 575

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 631 075 689 575 633 675

Förändring av räntebärande nettoskuld 56 300 58 500 -55 900
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Driftredovisning

Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för 
nämnderna. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.

Verksamhetsnivå netto, tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse

SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER

Kommunfullmäktige -988 -789 -1 049 260

Stöd till politiska partier -924 -943 -1 000 57

Valnämnden 0 0 -7 7

Revision -698 -992 -1 118 126

Kommunstyrelsen -171 253 -166 316 -174 663 8 347

Räddningstjänst -18 050 -19 075 -19 075 0

Överförmyndarnämnd -1 366 -2 045 -1 628 -417

Socialnämnd -54 855 -49 565 -60 245 10 680

Bygg- och miljönämnd -13 686 -15 595 -19 409 3 814

Barn- och utbildningsnämnd -470 870 -496 287 -503 833 7 546

Vård- och omsorgsnämnd -199 860 -215 728 -214 305 -1 423

Summa skattefinansierade verksamheter -932 550 -967 335 -996 332 28 997

TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER

Avfallshantering -658 -763 0 -763

Summa	taxefinansierade	verksamheter -658 -763 0 -763

Finansförvaltning

Pensions- och upplupna lönekostnader -15 926 -9 961 -11 483 1 522

Återbetalning sjukförsäkringsavgift 6 192 0 0 0

Avskrivningar -7 706 -14 728 -4 720 -10 008

Internränta 29 860 27 369 30 230 -2 861

Exploatering och reavinster -127 12 589 0 12 589

Summa finansförvaltning 12 293 15 269 14 027 1 242

FINANSKONTON

Skatteintäkter 948 262 999 543 997 711 1 832

Slutavräkning -675 -3 337 -1 706 -1 631

Statsbidrag och utjämning 29 354 39 752 37 726 2 026

Finansiella intäkter 11 698 3 774 3 000 774

Finansiella kostnader -18 823 -12 003 -28 431 16 428

Summa finansiering 969 816 1 027 729 1 008 300 19 429

ÅRETS RESULTAT 48 901 74 900 25 995 48 905

Resultat som andel av skattenettot 5,0% 7,2% 2,5%

Bokslut för år 2015 har justerats för organisationsförändringar år 2016 för att öka jämförbarheten för nämnderna mellan åren.

155



Ekonomisk redovisning Håbo kommun årsredovisning 201642

Investeringsredovisning

tkr Budget 2016 Bokslut 2016

Nämnder Netto Inkomster Utgifter Netto Justering pågående 
projekt till 2017

Budget netto- 
avvikelse

Kommunstyrelsen -5 578 0 -2 514 -2 514 -1 668 1 396

KS tekniska avdelning -119 663 69 -48 423 -48 354 -68 533 2 776

KS köp fastigheter 0 0 -8 687 -8 687 0 -8 687

Socialnämnd 0 0 0 0 0

Bygg- och miljönämnd 0 0 -149 -149 0 -149

Barn- och utbildningsnämnd -3 000 0 -2 671 -2 671 0 329

Vård- och omsorgsnämnd -350 0 -392 -392 0 -42

Summa skattefinansierade verksamheter -128 591 69 -62 836 -62 767 -70 201 -4 377

Avfallsverksamhet -2 372 0 -1 228 -1 228 -1 142 2

VA-verksamhet -65 464 0 -11 293 -11 293 -43 357 10 814

Summa taxefinansierade verksamheter -67 836 0 -12 521 -12 521 -44 499 10 816

Summa investeringar -196 427 69 -75 357 -75 288 -114 700 6 439

 

Exploateringsinvesteringar 

Budget 2016 Bokslut 2016

tkr Netto Inkomster Utgifter Netto

Exploateringsinvestering	i	skattefinansierad	
verksamhet

-19 597 5 624 -34 014 -28 390

Exploateringsinvestering	i	taxefinansierad	
verksamhet

-8 893 1 876 -17 912 -16 036

Ökning omsättningstillgångar -15 513 232 -13 290 -13 058

Summa exploateringsinvesteringar -44 003 7 732 -65 216 -57 484
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Exploateringsredovisning

tkr Total budget Total prognos Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Avvikelse från 

budget

Inkomster 327 217 326 668 50 17 898 17 304 -594

Utgifter -268 752 -278 830 -15 414 -53 569 -65 216 -11 647

SUMMA NETTOEXPLOATERING 58 465 47 838 -15 364 -35 671 -47 912 -12 241

Specifikation

Anläggningstillgång,	skattefinansierat -136 820 -147 306 -10 112 -26 045 -34 014 -7 969

Anläggningsavgift,	skattefinansierat 114 203 91 219 50 6 448 5 624 -824

Anläggningstillgång VA -63 444 -63 303 -4 793 -10 396 -17 912 -7 516

Anläggningsavgift VA 62 441 63 242 0 1 503 1 876 373

Utgift för omsättningstillgång -68 488 -68 221 -509 -17 129 -13 290 3 839

Minskning av omsättningstillgång 68 488 68 453 1 616 232 -1 384

Summa till balansräkning -23 620 -55 916 -15 364 -44 003 -57 484 -13 481

Intäkt att resultatföra 150 573 172 207 0 9 947 9 803 -144

Kostnad att resultatföra -68 488 -68 221 0 -1 616 -232 1 384

Summa till resultaträkning 82 085 103 986 0 8 331 9 571 1 240

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för 
att anskaffa och iordningställa mark för att kunna 
bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. 
Där ingår också att bygga gemensamma anord-
ningar som gator, grönområden, VA-anläggningar 
med mera som krävs för att marken ska vara 
byggbar.

Anläggningar på allmän plats det vill säga gator, 
parkmark, belysning, VA-anläggningar med mera 
som betjänar exploateringsområdena redovisas 
som anläggningstillgång och ingår i kommunens 
investeringsredovisning/budget. Inkomster som 
syftar till att finansiera dessa anläggningar ska 
periodiseras över tillgångens livslängd.

Den del av exploateringsfastigheten, det vill säga 
marken, som ska säljas, ska klassificeras och 
värderas som omsättningstillgång. Resultatet från 
försäljningen av exploateringsfastigheter påverkar 
kommunens resultaträkning.

I tabellen redovisas totalt nedlagda och prognosti-
serade utgifter i kommunens exploateringsverk-
samhet.

Nettoexploateringen visar vilka utgifter och 
inkomster kommunen totalt sett har. 47,9 miljoner 
kronor är summan av årets inkomster och utgifter 
i alla nu redovisade projekt. Hur detta påverkar 
balans- och resultaträkning visas i specifikatio-
nen. 34,0 miljoner kronor har använts till anlägg-
ningstillgångar som gator och parkmark, 17,9 
miljoner kronor har använts till VA-anläggningar 
och 13,3 miljoner kronor har använts till omsätt-
ningstillgångar, det vill säga mark som ska säljas.

Budgeten för årets exploateringar uppgår till netto 
35,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på 
12,2 miljoner kronor beror i huvudsak på att 
utgifterna i projektet Draget vid årsskiftet är  
12,2 miljoner kronor högre än budget.

Projekten är i utbyggnadskede, en försäljning har 
genomförts under året men huvudsakligen sker 
tillträden under år 2017 och då inkommer försälj-
ningsintäkterna.

För varje nytt exploateringsprojekt behandlas 
budgeten i kommunstyrelsen där projektets 
ekonomiska resultat redovisas. Projekten redovi-
sas till kommunstyrelsen när de avslutas.
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Exploateringsredovisning per projekt

Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt

Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3–4

tkr Total budget Total prognos Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Inkomster 159 447 159 447 50 4 896 7 500 2 604

Utgifter -115 628 -115 628 -3 843 -1 858 -1 654 204

Summa nettoexploatering 43 819 43 819 -3 793 3 038 5 846 2 808

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar  
150 hektar mark väster om tätorten och kommer 
att byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är 
indelat i 6 kvarter. För kvarter 3 och 4 finns 
planuppdrag och avtal med exploatörer varför 
kvarter 3–4 är i exploateringsskedet. 

Detaljplanen antog i december 2015, överklagades 
och ligger nu hos Mark- och miljödomstolen för 

avgörande. Budget för kvarter 3–4 antogs i sep-
tember och är baserad på att markaffären med 
Håbo Marknads AB genomförs. Håbo Marknads 
AB har fakturerats den del av infrastrukturen 
som bolaget som markägare ska finansiera.  
Ersättningen är något högre till följd av något 
högre utgifter tidigare år för infrastrukturen.  
Till och med år 2017 är projektet i ett uppbygg-
nadsskede och från år 2018 uppstår överskott.

Frösundavik etapp 1

tkr Total budget Total prognos Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Inkomster 43 908 43 359 1 147 9 803 8 656

Utgifter -62 675 -62 769 -10 132 -12 169 -15 435 -3 266

Summa nettoexploatering -18 767 -19 410 -10 132 -11 022 -5 632 5 390

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder, 
varav cirka 95 enbostadshus och 50 lägenheter. De 
första 21 husen är inflyttade och byggnation av 
övriga hus. Exploateringsavtal och projektbudget 
på ett underskott med 18,8 miljoner kronor be-
handlades i kommunfullmäktige i december. 

Markförsäljning för bostäder är genomförd redan i 
år och priset blev något högre till följd av större 
byggrätt. Projektets totala netto väntas fortfaran-
de bli cirka -19,4, till följd av något ökade utgifter. 
De ökade utgifterna i år beror dock främst på att 
projektet ligger före i tidplanen.

Draget

tkr Total budget Total prognos Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Inkomster 75 932 75 932 0 0 0

Utgifter -55 270 -65 270 -1 167 -30 787 -43 005 -12 218

Summa nettoexploatering 20 662 10 662 -1 167 -30 787 -43 005 -12 218

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 miljoner 
kronor i syfte att iordningställa industriområde. 
Mark och infrastruktur är i princip färdigställt 
under 2016. Marken är attraktiv och försäljningen 
beräknas genomföras under år 2017 och 2018. 
Resultatet av projektet i form av överskott prog-

nostiserades tidigare att bli cirka 10 miljoner 
kronor sämre än budgeterat. Utgifterna är dock 
vid årsskiftet 12,2 miljoner kronor sämre. Resulta-
tet kan komma att justeras efter den utredning 
som nu är inledd med anledning av de ökade 
utgifterna i projektet.
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Svarta Lutans väg

tkr Total budget Total prognos Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Inkomster 3 331 3 331 3 331 -3 331

Utgifter -2 750 -2 750 -2 024 -2 904 -1 929 975

Summa nettoexploatering 581 581 -2 024 427 -1 929 -2 356

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. 
Mark och infrastruktur är färdigställt och försälj-
ning av tomterna sker under våren 2017. Mark-

nadsvärdet på tomtmark har stigit vilket kan ge 
högre intäkt än beräknat.  

Viby Äng etapp E:2

tkr Total budget Total prognos Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Inkomster -33

Utgifter -7 -7

Summa nettoexploatering -33 -7 -7

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveck-
ling gällande Viby Äng etapp E:2 godkändes av 
kommunstyrelsen år 2015. Området omfattar 
cirka 35 bostäder i småhus/parhus/radhus. Detalj-
planen är klar. Entreprenören bygger ut infra-

struktur och överlämnar anläggningarna till 
kommunen efter slutbesiktning. Ingen budget har 
upprättats på grund av kostnadernas ringa omfatt-
ning.

Väppeby Äng

tkr Total budget Total prognos Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Inkomster 43 149 43 149 0 8 400 0 -8 400

Utgifter -31 046 -31 046 0 -5 810 -3 146 2 664

Summa nettoexploatering 12 103 12 103 0 2 590 -3 146 -5 736

Exploateringsbudget antogs i april 2016 och 
projektet ska totalt ge ett netto på 12,1 miljoner 
kronor. Projektet är fördröjt på grund av högkon-
junktur i konsultbranschen. Markförsäljningen är 
därför försenad men avtal finns. Totalentreprenör 

är utsedd och projektering pågår. Det finns viss 
risk för högre markbearbetningskostnader på 
grund av dåliga markförhållanden. Omfattningen 
utreds och redovisas i kommande prognos.

Mellanby

tkr Total budget Total prognos Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Inkomster 1 450 1 450 0 124 0 -124

Utgifter -1 367 -1 367 0 -41 -40 1

Summa nettoexploatering 83 83 0 83 -40 -123

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören 
utför lokalgata och VA-anläggningar i Mellanby 
och överlämnar dessa till kommunen utan ersätt-
ning. 

Budget antogs i februari 2016 och väntas följas. 
Den budgeterade markersättningen har inkommit 
efter årsskiftet.
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VA- och avfallsverksamhet
VA-verksamhet
Uppdrag och ansvarsområde
VA-enheten inom kommunstyrelsen ansvarar för 
den kommunala dricksvattenförsörjningen och 
avloppsvattenreningen i kommunen. Det finns två 
vattenverk, två avloppsreningsverk, högreservoar, 
flera pumpstationer samt vatten-, spill- och dag-
vattennät.

VA-verksamheten ska arbeta för ett långsiktigt 
säkerställande av dricksvattenförsörjningen och 
minimera störningar på miljö och egendom för 
både samhället och kommuninvånare via avlopps-
vattenhantering och vattendistribution.

Årets händelser
Inloppsstationen i nya delen av reningsverket i 
Bålsta har byggts om. Utredningen om att fastslå 
ansvaret för ombyggnationen pågår.
VA-modellen över VA-systemen i Bålsta och 

Skokloster har provkörts och ska kalibreras. 
Modellen ska vara klar i mitten av 2017 och ska 
ligga till grund för ledningsutbyggnader och 
exploateringar.

 

Skoklosters vattenverk har utretts och två olika 
åtgärdsprogram har tagits fram. Beslut om vidare 
åtgärder sker i början av 2017.

Ekonomi
VA-verksamheten ska finansieras av intäkter från 
abonnenternas avgifter för vatten, avlopp och 
dagvatten och särredovisas därför från kommu-
nens skattefinansierade verksamhet, enligt 
VA-lagen.

VA-verksamheten har ett resultat på 4,0 miljoner 
kronor. Intäkterna har ökat till följd av årets 
taxehöjning och kostnaderna har varit lägre. 
Verksamheten har varit underbemannad på grund 
av svårigheten med att anställa kompetent perso-
nal. Konsultkostnader har varit lägre beroende på 
att utredningen av felaktigheterna i Bålsta renings-
verk har varit i en slutfas. Färre vattenläckor och 
akuta avloppsstopp har bidragit till överskottet.

Det tidigare samlade underskottet i VA-fonden  
på 2,8 miljoner kronor blir nu, efter årets resultat 
på 4,0 miljoner kronor, ett samlat överskott på  
1,2 miljoner kronor. Verksamheten står sig därmed 
bättre rustad inför 2017.
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Resultaträkning
tkr Not Bokslut 2015 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter

Brukningsavgifter 1 41 503 45 568

Övriga intäkter 428 19

Anläggningsavgifter 5 047 1 899

Periodisering av årets anläggningsavgifter -5 047 -1 899

Periodisering av tidigare års anläggningsavgifter 693 760

Förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet (förutbetalda intäkter) 0

Interna intäkter (inom koncernen) 2 1 931 2 414

Summa intäkter 44 555 48 761

Verksamhetens kostnader

Externa kostnader 3 -24 843 -26 326

Interna kostnader (inom koncernen) -2 832 -2 456

Avskrivningar 4 -11 683 -9 188

Summa kostnader -39 358 -37 970

Finansiella intäkter 1 452 1 453

Finansiella kostnader -8 946 -8 226

Summa verksamhetens nettokostnad -7 494 -6 773

Resultat före extraordinära poster -2 297 4 018

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat -2 297 4 018

Not 1

Brukningsavgifter tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Fast förbrukningsavgift VA 18 156 19 528

Rörlig förbrukningsavgift VA 23 332 26 032

Övriga ersättningar 15 8

Summa intäkter 41 503 45 568

Not 2

Interna intäkter  
(inom koncernen) Bokslut 2015 Bokslut 2016

Fast förbrukningsavgift VA 715 781

Rörlig förbrukningsavgift VA 1 216 1 633

Summa intäkter 1 931 2 414

Not 3

Externa kostnader tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Personalkostnader 7 439 7 741

Övriga kostnader 17 398 18 585

Summa kostnader 24 837 26 326

Not 4

Avskrivningar tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Bålsta vattenverk 1 554 603

Skokloster vattenverk 288 112

Bålsta reningsverk 6 952 5 953

Skokloster reningsverk 169 64

Högreservoaren 8 8

Bålsta ledningar 1 899 1 931

Skokloster ledningar 57 57

Larm och kommunikation 298 285

Bålsta pumpstationer 374 101

Bålsta dagvattendammar 59 59

Bilar och inventarier 25 15

Summa kostnader 11 683 9 188
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Balansräkning

Tillgångar tkr
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Mark, byggnader och tekniska an-
läggningar

277 822 272 510

Maskiner och inventarier 40 25

Summa anläggningstillgångar 277 862 272 535

Lån till kommunen 47 432 48 572

Summa finansiella anläggnings-
tillgångar

47 432 48 572

Summa tillgångar 325 294 321 107

Eget kapital och skulder 

Eget kapital -470 1 251

Varav årets resultat -2 297 4 018

Summa eget kapital -2 767 5 269

Pensioner 0 0

Summa avsättningar 0 0

Lån av kommunen 280 453 267 266

Förutbetalda intäkter från anlägg-
ningsavgifter

47 432 48 572

Summa långfristiga skulder 327 885 315 838

Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter

0

Övriga skulder, semesterlöneskuld 176 0

Summa kortfristiga skulder 176 0

Summa eget kapital och skulder 325 294 321 107

  

Investeringar

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget- 

avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -6 586 65 464 11 293 -54 171

Summa -6 586 65 464 11 293 -54 171

Avfallsverksamhet
Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsenheten inom kommunstyrelsen ansvarar 
för att transportera hushållsavfall och liknande 
avfall inom kommunen till en behandlingsanlägg-
ning och att avfallet återvinns eller bortskaffas. 
Verksamheten arbetar för en långsiktigt hållbar 
avfallshantering.

Årets händelser
Ny avfallsplan har antagits från 1 mars. Fokus-
områden är bland annat att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återanvändningen och öka material-
återvinningen.

En total översyn av avfallsverksamheten har 
genomförts där ett antal förslag till åtgärder 
identifierats för att bibehålla kvalitet och service 
och samtidigt minska kostnaderna.

Ekonomi
Avfallsverksamheten ska finansieras av intäkter 
från avgifter och särredovisas därför från kommu-
nens skattefinansierade verksamhet.

Avfallsverksamheten har ett resultat på  
-763 000 kronor. Avfallsverksamheten har haft 
större åtgång av matavfallspåsar, oförutsedda 
utgifter vid återvinningscentralen samt högre 
pris till avfallsentreprenören.

Det samlade överskottet i avfallsfonden på  
2,0 miljoner kronor minskar efter årets resultat 
till ett samlat överskott på 1,2 miljoner kronor.
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Resultaträkning
tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Externa intäkter 20 600 23 126 21 184 -1 942

Interna intäkter 1 880 330 1 200 870

Summa intäkter 22 480 23 456 22 384 -1 072

Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial -3 0 -27 -27

Personalkostnader -4 581 -4 170 -4 106 64

Övriga kostnader -16 079 -18 862 -17 203 1 659

Interna kostnader -2 485 -424 -1 811 -1 387

Summa kostnader -23 148 -23 456 -23 147 309

Resultat -668 0 -763 -763

Investeringar
tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Budgetavvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -105 -2 372 -1 144 1 228

Summa -105 -2 372 -1 144 1 228
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Redovisningsprinciper
Redovisningsmodellens dokument
Den externa resultat- och balansräkningen är 
upprättad enligt den kommunala redovisnings-
lagen. Finansieringsanalys är upprättad enligt 
rekommendationer nr 16, 2005 från Rådet för 
kommunal redovisning. Drift- och investerings-
redovisningen uppfyller kraven på avstämnings-
möjlighet mellan budget och utfall.

Tillgångar och skulder
Överordnad princip för värdering av tillgångar och 
skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 
skulder inte undervärderas och tillgångar inte 
övervärderas.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. För anskaffning 
av inventarier är beloppsgränsen ett halvt prisbasbe-
lopp. För tillgångsaktivering av övriga anläggnings-
tillgångar tillämpas väsentlighetsprincipen, det vill 
säga att utgiften ska utgöra en väsentlig komponent 
och beloppet ska vara väsentligt för fastigheten.  
Ett riktvärde på beloppsgräns är 100 000 kronor.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 
redovisas som en förutbetald intäkt bland långfris-
tiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.

Ny redovisningsprincip gäller i kommunen från 
2016-01-01 enligt RKR 11.4 avseende komponent-
redovisning. Kommunen har upprättat riktlinjer 
för komponentredovisning inom fastighet, gata och 
VA. Komponenter har identifierats inom respektive 
verksamhet som har betydande skillnader i 
nyttjandeperiod. Komponenterna särredovisas i 
anläggningsregistret. Tillgångar med ett väsent-
ligt ingående bokfört värde 2016 har delats upp på 
komponenter. Kvarvarande nyttjandeperiod på 
dessa komponenter har fastställts. Investeringar 
utförda under 2016 och framåt kommer att delas 
upp i komponenter när tillgången ianspråktas.  
På tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs inga avskrivningar.

Byggnader och markanläggningar, inklusive 
pågående arbeten, värderas på balansdagen till 
anskaffningsvärde med avdrag för planenliga  
och bokföringsmässiga avskrivningar.

Maskiner och inventarier har värderats till an-
skaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år.
Kommunen har 2014 ändrat klassificeringen av 
vissa anläggningstillgångar i redovisningen till 
omsättningstillgångar. Exploateringsmark redovi-
sas nu under omsättningstillgångar. Jämförelse-
talen från tidigare år har omräknats.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av 
anskaffnings- eller verkligt värde. Omklassifice-
ring av markreserv till omsättningstillgång vid 
exploatering sker då detaljplan fastställts och 
vunnit laga kraft.

Genomsnittlig ränta (3 % 2016) har inräknats i 
anskaffningsvärden för exploateringsverksamhe-
ten enligt den alternativa regeln i RKR 15.1. 
Ränta har inräknats både för de anläggningstill-
gångar som avser exploatering (slag 11710) och  
på omsättningstillgångar (slag 14799).

Redovisning av hyres-/leasingavtal
Redovisningsrådet (RKR) skiljer på två typer av 
leasingavtal, finansiella eller operationella. Klassi-
ficeringen av leasingavtalet grundar sig på trans-
aktionens ekonomiska innebörd. Ett finansiellt 
leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objektet 
i fråga medan ett operationellt leasingavtal motsva-
rar hyra av objektet. Avgörande för klassificeringen 
är i huvudsak omfattningen av de ekonomiska 
risker och fördelar som är förknippade med ägandet 
av det aktuella leasingobjektet enligt en helhetsbe-
dömning som finns hos leasegivaren eller hos 
lease tagaren. Om riskerna och fördelarna av avtalet 
i huvudsak finns hos leasetagaren är det att betrak-
ta som ett finansiellt leasingavtal för denna.

RKR anser att om leasingavtalets värde är obetyd-
ligt ska det inte klassificeras som finansiellt utan 
som operationellt. Längden på leasingperioden är 
också vägledande; ett leasingavtal kortare än 3 år 
klassificeras som ett operationellt leasingavtal.  
De avtal som finns i kommunen är inte av väsent-
ligt värde och har klassificerats som operationella.

Klassificering av ett leasingavtal ska ske vid 
avtalets början.

Skulder 
Kommande års amortering av långfristig skuld 
redovisas som kortfristig skuld.
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Från och med år 1998 redovisar kommunen sina 
pensionsåtaganden enligt redovisningslagens 
blandade modell. Den innebär att pensionsför-
måner som intjänats före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse och att pensionsförmåner som 
intjänats från och med 1998 ingår i verksamhe-
tens kostnader och redovisas som skuld. Ränta  
på pensionslöften intjänande från och med 1998 
redovisas i posten finansiell kostnad.

Redovisning av särskild löneskatt
Enligt en rekommendation från Rådet för kom-
munal redovisning ska även löneskatten för alla 
pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser och 
pensionsutbetalningar periodiseras. Övergången 
till denna redovisningsprincip gjordes 1999.

Redovisning av den avgiftsbestämda 
pensionen (tjänstepensionsavtalet)
Den del av pensionskostnaden som hänförs till den 
avgiftsbestämda pensionen har särredovisats. I 
balansräkningen har belopp som hänförs till den 
avgiftsbestämda pensionen klassificerats som en 
upplupen kostnad (kortfristig skuld).

Periodisering av utgifter och inkomster
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga 
till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovis-

ningssed. Leverantörs- och kundfakturering efter 
balansdagen som är hänförliga till räkenskaps-
året, har tagits upp som skuld respektive fordran. 
Utgiftsräntor har periodiserats.

Skatteintäkter
Enligt redovisningsrådets rekommendation ska 
den prognostiserade slutavräkningen för år 2015 
och 2016 resultatföras i bokslutet för år 2016.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Avfallshanteringens överskott ska i bokslutet 
redovisats som en specifikation till det egna 
kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- och 
matchningsprinciper bör överskott/underskott för 
avgiftsfinansierad verksamhet särskilt redovisas.

VA verksamhetens eget kapital 
En tillämpning av redovisningsrådets rekommen-
dation RKR 18 innebär att vattenverkets eget 
kapital har omklassificerats till kortfristig for-
dran/skuld, vilket tidigare redovisats som en not 
till kommunens egna kapital. Avräkning mot VA 
verksamhetens egna kapital sker i årsbokslutet

Bidrag till infrastrukturella investeringar, 
rekommendation 6.2 från RKR 
Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut  
om kommunal medfinansiering av Citybanan. 
Bidraget på 38,0 miljoner kronor är bokfört både 
som en tillgång och som en avsättning på balans-
räkningen. Upplösning av bidraget kommer att 
påbörjas det år som utbetalningen sker och under 
25 år. Utbetalningen har påbörjats under 2013 
med 4,5 miljoner kronor. Den avsättning som 
kommunen gjorde 2013 har indexuppräknats med 
index enligt avtal. För kommunen blev kostnaden 
för indexuppräkning för åren 2009–2016 cirka  
7,6 miljoner kronor.

Redovisning av lånekostnader, 
rekommendation från RKR 15.1
Denna rekommendation anger hur lånekostnader 
skall redovisas. Rekommendationen beskriver två 
redovisningsmetoder. Huvudmetoden är att 
lånekostnader belastar resultatet för den period de 
uppkommer. Den alternativa metoden innebär att 
lånekostnader som är direkt hänförbara till 
anskaffning, uppförande eller produktion av vissa 
angivna tillgångar, inräknas i anskaffningsvärdet 
för tillgången. Håbo kommun tillämpar huvudme-
toden, det vill säga att lånekostnaderna belastar 
resultatet för den period de uppkommer. Undanta-
get är investering i exploateringsanläggningstill-
gångar, se Omsättningstillgångar ovan.
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Notförteckning 
Noter – Koncernens resultaträkning
Not 1
Verksamhetens intäkter

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Försäljningsintäkter 14 281 16 603

Taxor och avgifter 103 938 107 357

Hyror och arrenden 99 465 62 399

Bidrag 97 262 164 663

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader

29 723 95 957

Försäljning exploateringsfastigheter 0 11 698

Försäljning av anläggningstill-
gångar

24 225 3 182

Jämförelsestörande post 0 0

Återbetalning premier AFA 6 192 0

Summa 375 086 461 859

Not 2
Verksamhetens kostnader

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Material, entreprenader, konsulter,  
bidrag och transfereringar

-249 753 -295 722

Kostnader för arbetskraft -695 752 -743 293

Övriga verksamhetskostnader -220 991 -202 661

Kostnader för såld mark 0 -227

Summa -1 166 496 -1 241 903

Not 3
Avskrivningar

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Fastigheter och anläggningar -77 789 -81 484

Inventarier -8 984 -9 702

Summa -86 773 -91 186

Not 4
Finansiella intäkter

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Ränteintäkter 64 680

Övrigt 334 1 528

Summa 398 2 208

Not 5
Finansiella kostnader

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Räntekostnader -34 225 -27 953

Ränta på pensioner -1 524 -1 029

Indexuppräkning Citybanan -404

Bankkostnader -170 2 600

Checkkredit -12 -124

Summa -35 931 -26 910

 

Not 6
Skatt på årets resultat

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Aktuell skatt på årets resultat -7 083 -13 917

Summa -7 083 -13 917

Uppskjutna skatter -12 106 -14 633

Summa -12 106 -14 633

Not 7
Förändring av eget kapital

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Håbo kommun 39 711 74 900

Håbohus AB 13 348 40 926

Håbo Marknads AB -8 737 -4 703

Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Enköping-Håbo

-287 352

Summa 44 035 111 475

Noter – Koncernens balansräkning
Not 8
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Bokfört värde 1 876 868 1 963 756

Årets anskaffning 172 355 238 797

Omklassificering 1 498 -3 955

Avskrivning -76 194 -81 619

Utrangering -19 0

Investeringsbidrag 0 -7 570

Försäljning -10 752 -36 869

Summa 1 963 756 2 072 540

Not 9
Maskiner och inventarier

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Bokfört värde 1/1 29 510 28 372

Årets anskaffning 7 923 6 117

Utrangering 0 3 955

Avskrivning -9 061 -9 568

Summa 28 372 28 876

Not 10
Finansiella anläggningstillgångar

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Aktier 91 91

Andelar 12 082 12 082

Försäkringar 1 139 0

Långfristiga fordringar 3 788 3 788

Summa 17 100 15 961
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Not 11
Exploateringsfastigheter

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Exploateringsfastigheter Håbo 
Marknads AB

24 112 25 906

Exploateringsfastigheter Håbo 
kommun

31 863 44 814

Summa 55 975 70 720

Not 12
Fordringar

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Eget kapital, VA 2 767 0

Fakturafordran 19 627 8 380

Förutbetalda kostnader och upp-
lupna intäkter

13 428 1 427

Interimsfordringar 12 981 27 621

Upplupna skatteintäkter 19 441 22 082

Andra kortfristiga fordringar 36 574 54 023

Avräkning skattekonto 8 750 14 279

Summa 113 568 127 812

Not 13
Kassa och bank

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Kassa 39 34

Plusgiro 96 252 63 029

Bank 2 089 981

Summa 98 380 64 044

Not 14
Eget kapital

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Håbo kommun 313 432 388 330

Håbohus AB 96 095 153 577

Håbo Marknads AB 10 169 2 289

Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Enköping-Håbo

-589 -236

Summa 419 107 543 960

Not 15
Pensioner

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Avsättning för pensioner 89 264 96 901

Årets pensionskostnad 5 201 -1 599

Avsättning garanti- och visstids-
pension

0 0

Löneskatt på pensioner 2 436 731

Summa 96 901 96 033

Not 16
Övriga avsättningar

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Avsättning	medfinansiering	 
Citybanan

22 419 11 210

Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB 895 0

Avsättning skatter Håbohus AB 12 404 6 456

Uppskjuten skatt Håbohus AB 0 8 091

Summa 35 718 25 757

Not 17
Långfristiga skulder

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Långfristiga låneskulder 1 449 138 1 392 575

Förutbetalda anslutningsavgifter 47 431 48 572

Kapital- och pensionsförsäkringar 1 139 0

Statliga investeringsbidrag 4 703 4 546

Övriga lån 32 000 32 000

Summa 1 534 411 1 477 693

Not 18
Kortfristiga skulder

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Kortfristiga skulder lån, räntor 5 532 33 306

VAs egna kapital 0 1 251

Leverantörsskulder 67 993 60 483

Personalens källskatt 10 431 11 723

Social- och skolsamfond 858 863

Kortfristiga skulder 22 760 27 673

Depositionsavgifter 25 623

Upplupna löneskulder 45 495 48 073

Arbetsgivaravgifter 12 217 13 858

Upplupen pensionsskuld 28 060 29 430

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

11 864 15 936

Förutbetald kommunalskatt 1 410 4 172

Övriga interimsskulder 17 841 21 071

Summa 224 486 268 462

Not 19
Borgen och ansvarsförpliktelser

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Föreningar 6 887 8 427

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700

Egnahem kommunalkreditgaranti 136 71

Ansvarsförbindelse Håbohus AB 138 135

Fastighetsförteckningar Håbohus AB 86 711 0

Summa 94 572 9 333

Not 20
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Förändring EK obeskattad reserv 9 436 13 383

Avskrivning bidrag statlig infra-
struktur

0 1 520

Summa 9 436 14 903
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Noter – Kommunens resultaträkning

Not 21
Verksamhetens intäkter

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Försäljningsintäkter 10 589 9 905 11 176

Taxor och avgifter 102 214 103 650 106 910

Hyror och arrende 24 674 25 255 26 834

Bidrag 73 521 97 201 164 557

Försäljning av verksamheter 
och entreprenader

27 515 29 723 31 871

Försäljning av exploate-
ringsfastigheter

0 0 9 803

Försäljning av anläggnings-
tillgångar

2 706 10 3 182

Jämförelsestörande poster

Återbetalda premier AFA 0 6 192 0

Summa 241 219 271 936 354 333

Not 22
Verksamhetens intäkter

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Material, entreprenader, 
konsulter, bidrag och trans-
fereringar

-231 368 -247 118 -286 644

Kostnader för såld mark 0 0 -227

Kostnader för arbetskraft -625 876 -666 862 -713 798

Övriga verksamhetskost-
nader

-233 376 -222 086 -243 738

Summa –1 090 620 -1 136 066 -1 244 407

Not 23
Avskrivningar

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Avskrivning fastigheter -45 549 -48 713 -54 337

Avskrivningar maskiner och 
inventarier

-10 525 -8 066 -8 679

Avskrivningar bidrag infra-
struktur

-1 520 -1 520 0

Summa -57 594 -58 299 -63 016

Not 24
Skatteintäkter

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Kommunalskatt 913 107 948 262 999 535

Avräkningsskatt inne-
varande år 139 860 -4 172

Avräkningsskatt justering 
förgående år -2 158 -1 535 842

Summa 911 088 947 587 996 205

Not 25
Generella statsbidrag och utjämning

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Kommunal fastighetsavgift 33 710 35 869 36 055

Kostnadsutjämning -12 281 -19 100 -20 292

Generella statsbidrag 0 2 360 14 781

Inkomstutjämning 43 959 47 780 51 843

Regleringsavgift 6 699 1 308 -693

LSS-utjämning -41 628 -38 863 -41 942

Summa 30 459 29 354 39 752

Kommunen har erhållit särskilt statsbidrag på grund av flyktingsituationen cirka 
11,0 mkr. Enligt rekommendation från RKR ska bidraget periodiseras med en 
jämn fördelning från dec. 2015 till och med 2016. Kommunen har tillämpat 
denna periodiseringsprincip i bokslutet.

Not 26
Finansiella intäkter

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Ränteintäkter 2 224 2 173 2 246

Ränteintäkter checkkredit 319 80 1 229

Övriga	finansiella	intäkter 220 255 299

Jämförelsestörande poster

Återbetalning aktieägar-
tillskott

0 9 190 0

Summa 2 763 11 698 3 774

Not 27
Finansiella kostnader

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Räntekostnader -18 454 -15 640 -12 819

Ränta på pensioner -1 058 -1 488 -994

Indexuppräkning Citybanan -301 0 -404

Övriga	finansiella	kostnader -296 -170 2 600

Checkkredit -305 -11 -124

Summa -20 414 -17 309 -11 741
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Noter – Kommunens balansräkning
Not 28
Fastigheter och anläggningar

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Ackumulerat anskaffnings-
värde

1 602 235 1 669 396 1 786 331

Ackumulerade avskriv-
ningar

-582 595 -628 144 -676 823

Bokfört värde 1/1 1 019 640 1 041 253 1 109 510

Årets anskaffning 97 495 116 935 121 279

Årets avskrivning -45 549 -48 679 -54 338

Investeringsbidrag -283 0 -7 570

Försäljning av anläggnings-
tillgångar

0 0 -9 695

Omklassificering -30 050 0 0

Bokfört värde 31/12 1 041 253 1 109 509 1 159 186

varav

Markreserv och exploate-
ringsfastigheter

45 393 63 303 63 418

Verksamhetsfastigheter 566 134 602 938 601 222

Fastigheter för affärsverk-
samhet

310 410 304 693 299 515

Publika fastigheter 91 489 96 961 116 564

Fastigheter för övrigt verk-
samhet

9 874 8 806 1 235

Pågående exploaterings-
projekt

17 953 32 808 77 232

Summa 1 041 253 1 109 509 1 159 186

Not 29
Maskiner och inventarier

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Ackumulerat anskaffnings-
värde

100 093 107 343 113 823

Ackumulerade avskriv-
ningar

-74 829 -85 354 -93 455

Bokfört värde 1/1 25 264 21 989 20 368

Årets anskaffning 7 250 6 480 6 117

Avskrivning -10 525 -8 101 -8 679

Bokfört värde 31/12 21 989 20 368 17 806

Varav

Maskiner 789 519 280

Inventarier 20 056 18 765 16 522

Konstverk, samlingar 717 744 739

Övriga maskiner och inven-
tarier

427 340 265

Summa 21 989 20 368 17 806

Not 30
Finansiella anläggningstillgångar

tkr

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Aktier

Kommunaktiebolaget  
6 stycken

0,6 1 1

Håbo Marknads AB 1 300 
stycken

1 300 1 300 1 300

Håbo Hus AB 1 789 stycken 1 789 1 789 1 789

Mälarbanan 90 stycken 90 90 90

Andelar

HSB 0,4 0 0

BRF Väppeby 78,5 0 0

Bålstavägen 5,8 6 6

Kommuninvest 450 6 018 6 018

Försäkringar

Kapital- och pensionsför-
säkringar

1 074 1 139 0

Långfristiga fordringar

Håbo Marknads AB 14 810 6 089 6 089

Förlagslån 45936 Kommun-
invest

3 788 3 788 3 788

Lån Håbo FF 141 0 0

Summa 23 527,3 20 220 19 081

Not 31
Bidrag till statlig infrastruktur

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Medfinansiering	Citybanan 36 480 34 960 33 440

Avskrivning bidrag infra-
struktur

-1 520 -1 520 -1 520

Summa 34 960 33 440 31 920

Not 32
Förråd

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

10-årssmycke 31 31 30

Summa 31 31 30

Not 33
Exploateringsfastigheter

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Bokfört värde 1/1 0 31 240 31 863

Årets anskaffningar 1 190 623 13 178

Omklassificeringar 30 050 0

Justering/försäljning av 
exploateringsfastigheter

0 0 -227

Bokfört värde vid årets slut 31 240 31 863 44 814
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Not 34
Kortfristiga fordringar

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Eget kapital, VA 470 2 767 0

Fakturafordringar 15 590 19 818 22 027

Andra kortfristiga fordringar 15 480 36 196 53 461

Avräkning skattekontot 4 182 8 186 14 069

Interimfordringar 23 743 12 981 27 621

Upplupna skatteintäkter 
och avgifter

16 179 19 441 22 082

Summa 75 644 99 389 139 260

Not 35
Kassa och bank

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Kassa 28 39 34

Plusgiro 17 638 54 140 0

Bank 1 606 2 089 981

Summa 19 272 56 268 1 015

Not 36
Eget kapital

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Ingående eget kapital 
enligt balansräkning

256 819 273 720 322 620

Årets resultat 16 901 48 901 74 900

Summa eget kapital 273 720 322 621 397 520

Specifikation av egna kapitalet

Årets resultat 16 901 48 901 74 900

Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700

Övrigt eget kapital 242 119 259 020 307 920

Varav särredovisning  
Avfallsverket1)

2 590 1 932 1 169

Summa 273 720 322 621 397 520

1) Det egna kapitalet för avfallsverket ska särredovisas. Resultatet för respektive 
år ska avräknas mot inarbetat eget kapital. Underskottet för avfallsverket för år 
2016 uppgår till 763 tkr och har avräknats mot avfallsverkets eget kapital.

Not 37
Avsättningar pensioner

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Avsättningar för pensioner 
ingående balans

76 967 84 480 91 291

Ränteuppräkning 975 1 062 1 358

Basbeloppsuppräkning -124 135 -364

Nya utbetalningar -2 130 -2 024 -2 082

Intjänad PA-KL 3 491 0 0

Slutbetalning FÅP 118 0 0

Intjänad förmånbestämd 
ålderspension

3 807 9 717 -233

Nya efterlevande pensioner 26 437 513

Övrig post -116 -3 846 -44

Löneskatt pensioner 1 466 1 330 -449

Summa 84 480 91 290 89 990

Pensionsförpliktelser

Ingående balans 367 431 353 931 337 326

Ränte- och basbelopps-
uppräkning

3 128 5 073 4 434

Gamla utbetalningar -13 248 -13 281 -12 711

Aktualisering -540 -4 312 -1 597

Bromsen -1 362 0 0

Övrigt 1 158 -843 -960

Förändring löneskatt -2 636 -3 242 -3 704

Summa 353 931 337 326 322 788

Senast avlästa aktualiseringsgrad: 87,0 procent

Not 38
Övriga avsättningar

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Avsättning Citybanan 40 451 33 930 22 420

Citybanan, årliga index-
uppräkningar

300 0 405

Utbetalningar -6 821 -11 510 -11 615

Summa 33 930 22 420 11 210
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Not 39
Långfristiga skulder

tkr Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Långfristiga låneskulder 1/1 574 775 631 075 689 575

Nya upptagna lån under 
året

56 300 58 500 50 000

Amorteringar under året 0 0 -105 900

Summa skuld 631 075 689 575 633 675

Amorteringar nästkom-
mande år. Bokförda som 
kortfristiga skulder

0 0 0

Utgående långfristig låne-
skuld

631 075 689 575 633 675

Förutbetalda anslutnings-
inkomster

43 078 47 432,3 48 572

Statliga investeringsbidrag 4 860 4 702,7 4 546

Kapital- och pensionsför-
säkringar

1 073 1 139 0

Summa 680 086 742 849 686 792

Not 40
Kortfristiga skulder

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Kortfristig skuld lån, räntor 2 132 1 932 1 840

VAs egna kapital 1 251

Checkkredit Nordea 0 0 27 867

Leverantörsskulder 54 256 63 014 57 656

Personalens källskatt 9 367 10 194 11 455

Social- och skolsamfond 852 858 863

Kortfristiga skulder 12 708 15 547 13 576

Despositionsavgift 25 25 623

Upplupna löneskulder 41 161 44 670 47 124

Arbetsgivaravgifter 10 854 11 625 13 198

Upplupen pensionsskuld 25 063 27 418 28 747

Förutbetald kommunalskatt 6 988 1 396 4 172

Övriga interimsskulder 12 293 15 229 19 228

Summa 175 699 191 908 227 600

Not 41
Borgen och ansvarsförbindelser

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Borgensåtaganden

Håbohus AB 664 492 711 543 759 000

Föreningar 1 465 6 887 8 427

Räddningstjänsten 2 450 2 450 3 500

Delsumma 668 407 720 880 770 927

Ansvarsförbindelser

Bostadsrätter statlig kredit-
garanti

700 700 700

Egnahem kommunal kredit-
garanti

153 136 71

Delsumma 853 836 771

Summa 669 260 721 716 771 698

Not 42
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Avskrivning bidrag statlig 
infrastruktur

0 0 1 520

Summa 0 0 1 520
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Uppdrag och ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande poli-
tiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt över 
nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samord-
nar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter samt har uppsikt över 
verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. 
Kommunstyrelsen förbereder samtliga ärenden 
som ska tas upp i fullmäktige.

I verksamheten återfinns kommunens centrala 
funktioner för sekretariat, kvalitetssamordning, 
säkerhet, upphandling, kommunikation, ekonomi, 
löneadministration, personal- och arbetsgivarfrå-
gor, IT samt ett kontaktcenter.

Kommunens tekniska avdelning, avdelningen för 
kultur och livsmiljö samt plan- och utvecklingsav-
delningen ingår i kommunstyrelsens verksamhet.

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Planberedskap 
för nya företagsetableringar och bostäder 
ska	ligga	i	fas	med	identifierade	behov.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Nya detaljplaner med 

inriktning för närings-

livsetableringar för 

antagande av KF.

2 0

Antagna detaljplaner 

för bostäder ska täcka 

behovet enligt bostads-

försörjningsprogrammet.

100% 170%

NRI – Medborgarnas 

syn på möjlighet till 

bra boende, utbud 

av boendeformer och 

trivsam bebyggelse ska 

förbättras.

52 58 50

Kommunstyrelsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen bedömer att tre av totalt sju mål har 
uppfyllts under 2016. Håbo kommun har en god plan-
beredskap för både företagsetablering och bostäder 
och exploateringsverksamheten ger totalt sett ett eko-
nomiskt överskott. Även effektiviteten och kvaliteten 
inom kommunstyrelsens verksamheter har ökat, främst 
genom digitalisering och samverkan. Mål som inte 
uppfylls helt är att ge alla i Håbo goda förutsättningar 
att må bra och utvecklas, vara en attraktiv arbetsgiva-
re, värna om och inspirera till god matkultur samt öka 
energieffektiviseringen.

Under året har stort fokus legat på planeringen av kom-
munens fysiska miljö. Ett tillägg till översiktsplanen om 
landsbygdsutveckling i strandnära områden antogs 
under våren. Dessutom har förvaltningen arbetat med 
att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Från de-
cember 2016 är den nya översiktsplanen ute på sam-
råd där alla kan lämna sina synpunkter på förslaget.

Satsningar på gator och vägar samt gång- och cykel-
vägar har gett en ökad tillgänglighet enligt planen för 
full	delaktighet.	Flera	åtgärder	 för	ökad	trafiksäkerhet	
har	utförts,	ännu	fler	gator	har	fått	ny	beläggning	och	
flera	gamla	armaturer	har	bytts	ut	mot	nya	som	är	an-
passade för LED-lampor.

Kommunstyrelsen har ett överskott på 8,8 miljoner kronor 
för	den	skattefinansierade	verksamheten	och	3,3	miljo-
ner	för	den	taxefinansierade	verksamheten.
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Vid årsskiftet finns detaljplaner som gör det 
möjligt att bygga totalt 665 nya bostäder i Håbo 
kommun. 300 bostäder ryms inom detaljplaner 
som antagits under 2016. Planarbete pågår för 
ytterligare cirka 3500 bostäder i processer som 
kommit olika långt. Enligt bostadsförsörjningspro-
grammet ska 150–200 bostäder byggas per år. 
Genom de antagna detaljplanerna täcks behovet 
till 170–225 procent.

En detaljplan har antagits som gör det möjligt att 
utveckla en näringsfastighet till både bostäder och 
verksamheter. Planberedskap för etablering av 
verksamheter finns inom Dragets industriområde 
och Lillsjöns industriområde. Mark- och miljö-
domstolen har fortfarande inte beslutat om detalj-
planen för kvarter 3 i Logistik Bålsta.

Enligt SCB Medborgarundersökning upplever 
kommunens medborgare en liten försämring när 
det gäller möjligheten till bra boende, utbud av 
boendeformer och trivsam bebyggelse. Till följd av 
de antagna detaljplanerna kommer det finnas ett 
större utbud av olika bostäder och bostadsformer 
vilket kan leda till att medborgarnas upplevelse 
förbättras.

Målet bedöms som uppnått då planberedskapen 
överstiger identifierade behov.
 

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Alla i Håbo skall 
ges goda förutsättningar att må bra och 
utvecklas.

 Inte 
uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Antalet riktade 

insatser påverkar 

förutsättningarna för 

en meningsfull fritid 

för unga.

8 74

Förbättrad ranking i 

Årets Ungdomskom-

mun, KFUM.

169 100 208

 

NRI – Medborgarnas 

syn på fritidsmöjlighe-

ter ska förbättras

60 55

 

NMI – Medborgarnas 

syn på idrotts- och 

motionsanlägg-

ningar

59 62 58

 

NMI – Medborgarnas 

syn på kulturverk-

samheten

57 77 75

 

Under 2016 har kommunen fått externa medel och 
statsbidrag för flyktingmottagande. Målgruppen 
barn och unga har prioriterats och ett antal riktade 
aktiviteter har genomförts under året. Fritidsgår-
den i Skokloster har kunnat hålla öppet längre och 
möjligheten till skapande verksamhet har utökats. 
Ett sommarkollo arrangerades i Skokloster för barn 
från hela kommunen. För de äldre ungdomarna har 
en mobil sommarfritidsgård erbjudits i Bålsta. 
Biblioteket har erbjudit aktiviteter för alla åldrar, 
framförallt barn och unga.

Årets medborgarundersökning visar lägre resultat 
än målsättningen vad gäller medborgarnas syn på 
fritidsmöjligheter. Resultatet ligger dock i nivå med 
föregående år, inte nämnvärt sämre än rikssnitt 
och är jämförbart med andra förortskommuner.

Det finns en större efterfrågan på idrottslokaler än 
vad det finns tillgång till. Nya inomhussporter 
behöver träningstider vilket innebär att utom-
husidrotternas möjlighet till tider inomhus mins-
kar. Håbo har en mycket bra och omtyckt biblio-
teksverksamhet som har arbetat med att utveckla 
en integrerad webblösning på kommunens webbplats.

Trots många aktiviteter är bedömningen att målet 
inte är uppfyllt för året.

 

Kvalitativa och effektiva Håbo

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommun 
är en attraktiv arbetsgivare.  Inte 

uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

 
Nyckeltalsinstitutets 

Attraktiv arbetsgivar-

index AVI ska öka.

102 105 98

Korttidsfrånvaro 4,1% 2% 3,9%

 
Hållbart medarbetar-

engagemang
85 80

 
Håbo AVI (attraktiv arbetsgivarindex) är 98 poäng 
baserat på 2015 års resultat. Detta är en minsk-
ning från förra mätningen (102 poäng). Poängen 
har minskat med två poäng var inom två områden.
• Personalansvar mäts genom att dela antalet 

anställda med antalet chefer. Vid mättillfället 
hade antalet chefer minskat från 70 till 62. Idag 
finns det 73 chefer.

• Antal tillsvidareanställda som slutat under år 
2015 var 177 personer, varav 26 gick i pension. 
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Året innan var det 139 som slutade varav 32 
gick i pension. Det råder arbetskraftsbrist/
efterfrågan inom vissa yrkesområden i Sveriges 
kommuner vilket innebär att personalomsätt-
ningen kan öka.

Korttidsfrånvaro har gått ner till 3,9 procent av 
avtalad arbetstid enligt Nyckeltalsinstitutets sätt 
att räkna. Utbildning för chefer och rehabilitering 
för medarbetare som ofta är frånvarande under 
kortare perioder är exempel på åtgärder för att 
minska korttidsfrånvaron. För medarbetare med 
fyra sjuktillfällen eller fler under de senaste sex 
månaderna har olika insatser via företagshälso-
vården erbjudits. För att öka kunskapen om olika 
vägar till bättre hälsa erbjuds också två halvdagar 
med gruppaktiviteter.

Under hösten deltog cirka 500 medarbetare i en 
undersökning för att kartlägga HME (Hållbart 
medarbetarengagemang). HME redovisas som ett 
indexvärde för tre delområden samt för helheten. 
Resultaten visar många positiva delar vid en 
jämförelse med riksgenomsnittet bland kommuner.

•  Totalindex 80 (riksgenomsnitt 79)

•  Ledarskapsindex 82 (riksgenomsnitt 78)

• Motivationsindex 82 (riksgenomsnitt 80)

• Styrningsindex 75 (riksgenomsnitt 79)

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Öka effektivite-
ten och kvaliteten inom samtliga kommun-
styrelsens verksamheter genom ständiga 
förbättringar.

Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andel enheter som under 
året genomfört effektivise-
ringsinsatser enligt framta-
gen plan.

100% 100

Andel enheter som under 
året genomfört kvalitets-
förbättringsinsatser enligt 
framtagen plan.

100% 100%

Antal genomförda med-
borgardialoger för bredare 
beslutsunderlag.

2 9

Öka användningen av  
e-tjänster, antal transak-
tioner

915 700 1 650

Öka användningen av  
e-tjänster, antal e-tjänster

43 60 48

E-handeln ska öka med 
20 %, värde i KSEK.

18 819 18 978

Under året har flera effektiviserings- och kvali-
tetsförbättringsinsatser gjorts inom de olika 
verksamheterna. Digitalisering och samverkan är 
två områden som är återkommande när insatserna 
summeras. Digitaliseringen av kommunstyrelsens 
och kommunfullmäktiges sammanträdeshantering 
har minskat arbetstiden inför sammanträden med 
cirka en vecka. Även kostnaden för kopiering och 
trycksakshantering har minskat. E-faktureringen 
har ökat från 62 procent till 72 procent vilket inne-
bär ett effektivare fakturaflöde i organisationen 
(genomsnittlig tid i systemet minskade med cirka 
2 dagar). En utställningsmonter är framtagen och 
är tillgänglig för alla verksamheter vilket sparar 
både tid och pengar samt säkerställer en gemen-
sam Håbo-profil vid utställningar. Insatser har 
gjorts för att säkerställa och öka kvaliteten i 
kommunens dokumenthantering, avtalsdatabas 
och information på Håbo.se.

För den nya översiktsplanen har fyra medborgar-
dialoger genomförts. Totalt har 270 svar, synpunk-
ter, idéer och åsikter lämnats som kommer att 
användas som underlag i det fortsatta arbetet.
Processen för att ta fram en ny biblioteksplan för 
Håbo folk- och gymnasiebibliotek inkluderade ett 
antal dialoger, workshops och gruppsamtal med 
olika målgrupper.

Användandet av e-tjänster i kommunen har en 
positiv utveckling och har ökat markant. Digitali-
seringen i kommunen har även tagit viktiga steg 
utan att det påverkar antalet transaktioner. 
Ansökan om skolskjuts är det tydligaste exemplet 
där ansökan varit digital för invånarna i flera år 
men där ett byte av e-tjänsteplattform/handläg-
garstöd resulterade i effektivisering av handläg-
gandet av ärenden.

En satsning på ökat antal e-tjänster inom social-
förvaltningen har inte blivit klar i år. Arbete 
pågår för att uppfylla målet 2017.

eMedborgarveckan – Ställ frågor om IT Elever på Fridegårdsgymnasiet  
erbjöd biblioteksbesökarna sin IT-kompetens under eMedborgarveckan.
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Hållbara Håbo

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommun 
värnar om och inspirerar till god matkultur 
med näringsriktiga och lustfyllda måltider i 
en lugn och rofylld miljö.

 Inte 
uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andelen ekologiska 

råvaror.
38,9 35 26,1

Andelen elever som väljer 

att äta i skolrestaurangen.

Minska matsvinnet

Andelen elever som är 

nöjda med maten.

Andelen elever som är 

nöjda med måltidsmiljön.
– – –

Andelen ätande, av antal inskrivna elever, varierar beroende på 
årskurs. Av de yngre eleverna äter cirka 90 procent medan andelen 
ätande minskar i de högre årskurserna. Tillförlitliga mätningar kan inte 
göras på grund av okända faktorer dels andelen vuxna ätande dels 
elevnärvaron. 
 
Matavfallet i matsalen mäts varje dag på några av grundskolorna. 
Varierar mellan 10–25 gram/serverad portion. 
 
Inga tillförlitlig mätningar är gjorda. Synpunkter är att det är för mycket 
blandad mat, för mycket grytor, mer hamburgare, pannkakor, tacos 
och chicken nuggets, mindre grönsaker. Synpunkter är att ljudnivån är 
hög, stressigt, smutsigt på golv, bord och stolar, brist på sittplatser.

Då det under stora delar av året varit brist på ekolo-
giska livsmedel har inköpen minskat.

Två skolor har tävlat om vem som kunde minska 
matsvinnet mest. Tävlingen fick stor uppmärksam-
het och eleverna visade stort engagemang. På de 
flesta skolorna finns det matråd och eleverna 
kommer med feedback och menyförslag. Även 
elevens val gör det möjligt för eleverna att vara 
med och påverka menyn.

Kostverksamheten flyttar efter årsskiftet från 
Kommunstyrelsen till Barn- och utbildningsnämn-
den. Det finns en tydlig koppling mellan kostens 
uppdrag och verksamheterna för barn och unga 
och omorganisationen möjliggör en tydligare 
koppling, samordning och fokus.

Det har under året varit svårt att göra relevanta 
och tillförlitliga mätningar inom området och 
målet bedöms inte som uppfyllt.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Öka energi-
effektiviseringen i kommunens fastigheter 
och verksamheter.

 Inte 
uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Antal KWh/kvadratmeter 

som används i kommunens 

lokaler för installationsel ska 

minska.

24,5 41,3

Antal KWh/kvadratmeter 

som används i kommunens 

lokaler för verksamhetsel 

ska minska.

49 52

Energiförbrukning ska mins-

ka med 1% årligen – avser 

elförbrukningen i MWh

12 647 17 460

Energiförbrukning ska 

minska med 1% årligen 

– avser fjärrvärmeförbruk-

ning i MWh

8 448 7 816

Mätningen av installations- respektive verksam-
hetsel har endast kunna göras på två anlägg-
ningar. Nivån för verksamhetsel är i nivå med 
målsättningen men värdet för installationsel ligger 
högt över måltalet. En analys av nivåerna ska 
göras. I all nyproduktion måste uppdelning ske 
mellan verksamhetsel och installationsel och fler 
anläggningar kommer därmed kunna ingå i denna 
mätning och jämförelser mellan olika anläggning-
ar blir då möjlig.

Fuktskador i två skolor har medfört att flera ven-
tilationsaggregat gått för fullt med ökad elförbruk-
ning som följd.

Håbo en kommun med sund ekonomi 

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Exploaterings-
verksamheten skall totalt sett ge ett 
ekonomiskt överskott. Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Försäljning av kommunens 

mark ska ge ett ekonomiskt 

överskott.

100% 100%

I ett exploateringsprojekt 

ska utbyggnaden av 

allmän infrastruktur ha 

kostnadstäckning.

100% 100%
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Målsättningen är att exploateringsprojekten ska 
ge ekonomiskt överskott. Samtidigt finns det proj-
ekt som är framtunga och därför inte ger ekono-
miskt överskott i de första etapperna.

I nya exploateringsprojekt kommer målet om att ex-
ploateringen ska ge ekonomiskt överskott att uppfyl-
las. I de fall där projekt inte ger överskott kommer 
förvaltningen att föreslå att projekt inte startas eller 
avbryts så snart det ekonomiska läget står klart.
Det ekonomiska resultatet för Draget väntas bli 
sämre än budget främst beroende på kostnader för 
hantering av massor och felaktig projektering.
Målet anses uppfyllt då årets samtliga kalkyler för 
exploatering visar vinst vid markförsäljning och 
allmän infrastruktur har kostnadstäckning.

 

Mått
Resurser

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Beläggningsunderhåll, kr per 
inv/år

13 50 60

Gatubelysning, kr/inv 274 319 343

Vinterväghållning, kr per inv/år 446 305 171

Avhjälpande underhåll, fastighe-
ter – fakturerad kostnad kr/kvm

73 70 70

Planerat underhåll, fastigheter – 
fakturerad kostnad kr/kvm

118 74 60

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år
Redovisat mått på 60 kronor per invånare anger 
de medel för beläggningsunderhåll som finns i 
driftbudgeten. Budget för planerat beläggningsun-
derhåll har förts över på investeringar och redovi-
sas där. Om beläggningsunderhåll i driftbudgeten 
summeras med investeringar blir måttet 649 kr/
invånare.

Gatubelysning, kr/inv
Förbrukade medel är något högt vilket beror på 
ett stort antal felanmälningar på äldre armaturer, 
insatser och stolpar. Trasiga armaturer har ersatts 
med LED.

Vinterväghållning, kr per inv/år
Vinterväghållningen har under året kostat mindre 
än beräknat, främst beroende på att det varit ett 
snöfattigt år. Sandupptagningen har legat på nor-
mal kostnad. Totalt lämnar vinterväghållningen 
ett överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med 
budget.

Produktion

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Producerad mängd dricks-
vatten, tusen m3/år

1 511 1 400 1 675

Renad mängd avloppsvatten, 
tusen m3/år

2 100 2 100 2 290

Antal VA-abonnenter, stycken 5 932 6 000 5 938

Antal besök på biblioteket 117 616 120 000 137 095

Avtalstäckningsgrad - 90% 72,7%

Area inhyrda verksamhets-
lokaler, kvm BRA

12 502 13 336 14 122

Area kommunägda verksam-
hetslokaler, kvm BRA

95 074 96 085 95 074

Antal besök vid återvinnings-
centralen

100 223 100 000 103 233

Hushållsavfall, kg/invånare 212 210 207

Grovavfall, kg/invånare 324 350 320

Förpackningar, kg/invånare 63 73 73

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år
Vattenproduktionen ökar och den överensstämmer 
med vattenförbrukningen vilket är ett trendbrott.

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år
En ökad mängd renat avloppsvatten är en följd av att 
vattenproduktionen ökar. Även intäkterna stiger.

Antal besök på biblioteket
Besöken på biblioteken har ökat med ungefär 5 
procent och räknas till 123 733 besökare. Ökning-
en är jämnt fördelad under 10 av årets 12 måna-
der. I utfallet är även besöksstatistiken från håbo.
se/biblioteket medräknat och då endast siffrorna 
från ingångssidan.
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Avtalstäckningsgrad
Under 2016 upphandlade Håbo kommun för 367,2 
miljoner kronor. Leverantörstroheten har mätts för 
de fem senaste åren. Jämförelsen har varit mellan 
kommunens avtalsdatabas och leverantörsreskon-
tra. 2012 var leverantörstroheten 22,3 procent och 
nu är den 72,7 procent. En förklaring är att 2012 
var enbart ramavtal registrerade i avtalsdataba-
sen. Från och med hösten 2013 ska samtliga avtal 
finnas i avtalsdatabasen. E-fakturor har ökat från 
62 procent 2015 till 2 procent 2016.

Mellan 2015 och 2016 har antalet beställningar i 
kommunens e-handelssystem ökat med cirka 1 500.

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA
Sedan förra året har antalet kvadratmeter ökat med 
1 876 kvadratmeter. Av dem är 1 680 kvadratmeter 
inhyrda paviljonger för evakuering av Futurum.

Verksamhetsresultat

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Nyttjandegrad, ishall 75 91

Nyttjandegrad, inomhusan-
läggningar exkl sim- och ishall

75 83

Nyttjandegrad, utomhusan-
läggningar

75 21

Andel besvarade externa sam-
tal i kontaktcenter inom 60 sek

64 70 81

Andel externa samtal där ären-
det kan hanteras och avslutas 
av kontaktcenter

44 50 36

Självskattat allmänt hälso-
tillstånd, kvinnor

73 70

Självskattat allmänt hälso-
tillstånd, män

76 73

Självskattat allmänt hälso-
tillstånd,	flickor

74,4 80 74,4

Självskattat allmänt hälso-
tillstånd, pojkar

94,7 95 94,7

Upplevd otrygghet, kvinnor 20 37

Upplevd otrygghet, män 5 9

Upplevd	trygghet,	flickor 29,3 50 29,3

Upplevd trygghet, pojkar 54,4 75 54,4

ANDT – antalet insjuknande  
i hjärtinfarkt per 100 000  
invånare.

260 266

ANDT – andel av åk 7 som  
aldrig	rökt,	flickor

87,2 90 87,2

ANDT – andel av åk 7 som  
aldrig rökt, pojkar

87,4 90 87,4

Nöjdhet med kommunens 
insatser inom Finskt förvaltnings-
område

3 4,7

NMI – gång och cykelvägar 53 54 53

NMI – gator och vägar 55 55 54

NMI – vatten och avlopp 75 77 72

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

INSTA 800 resultat för lokal-
vården

NII – Medborgarnas nöjdhet 
med kommunens information

55 55 51

Kommunens webbinformation 
till medborgarna

83 85 72

NMI – Biblioteksverksamheten 7,7 77 75

NMI – Sophämtning 7,1 7,2 7

NMI – tillgängligheten till åter-
vinningscentralen

8,3 8,3 8

Ingen nationell Ung och hälsa undersökning gjordes under 
2016. Det finns inga nya värden för pojkars och flickors 
upplevda trygghet eller ANDT.

Nyttjandegrad, ishall
Hösten är den del av året då det är störst belägg-
ning i ishallen. Isen finns tillgänglig redan från 
vecka 32 då Bålsta Hockey har sitt sommarläger. 
Vecka 33–40 är det i princip ingen aktivitet alls 
på isen. Om ishallen väljer att öppna tidigare för 
allmänheten kan beläggningen bli högre.

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar  
exkl sim- och ishall
Andelen utnyttjade timmar i de olika hallarna 
varierar. De mindre gymnastiksalarna som till 
exempel Rungården/Mansängen används betyd-
ligt mindre än Gransätersskolans sporthall. Den 
begränsade ytan i de små salarna gör det svårt för 
flera idrotter att välja det alternativet. Slottsskolans 
hall i Skokloster är den hall som används mest.

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar
Det är en mycket ojämn belastning på de olika 
fotbollsplanerna. Då planerna ofta används för 
spontanidrott som inte bokas är användningen be-
tydligt högre än vad som redovisas. Konstgräspla-
nen har en längre säsong än övriga planer. Under 
senare delen av september minskar användningen 
drastiskt. De yngre lagen flyttar sin träning inom-
hus mycket tidigare än lag med äldre spelare.

Andel besvarade externa samtal i  
kontaktcenter inom 60 sek
Resultatet står sig bra i jämförelser med andra 
kontaktcenter. Detta mått ska ställas mot måttet 
antal hjälpta i Kontaktcenter.

Andel externa samtal där ärendet kan  
hanteras och avslutas av kontaktcenter
Siffrorna i resultatet ovan kan tolkas som att det 
är färre av de som ringt in till kontaktcenter som 
blivit hjälpta. Så är dock inte fallet utan skillnaden 
ligger i en ändring av kategorisering av ärenden.
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SKLs jämförelser i KKiK (Kommunens Kvalitet i 
Korthet) visar att hela 85 procent av de som ringer 
till kommunen får hjälp med en enklare fråga 
redan vid första kontakten och samtalet besvaras 
inom 60 sekunder. Det placerar Håbo kommun på 
fjärde plats av landets kommuner vad det gäller 
service per telefon.

Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor/män
I paritet med riksgenomsnittet och förortskommuner.

Upplevd otrygghet, kvinnor/män
I jämförelse med riksgenomsnittet är otryggheten 
hög, är dock i paritet med förortskommuner till 
storstäder.

ANDT – antalet insjuknande i hjärtinfarkt per 
100 000 invånare.
Något lägre än riksgenomsnittet men högre än 
snittet bland förortskommuner.

INSTA 800 resultat för lokalvården
Ritningar för förskolan finns nu tillgängliga vilket
inneburit att det finns kvalitetsnivåer för olika 
typer av rum. En okulär kvalitetskontroll görs nu 
direkt efter rengöringen.

NII – Medborgarnas nöjdhet med kommunens 
information
I årets undersökning från SCB får kommunen ett 
lägre betyg från invånarna i merparten av frågor-
na som ställdes. Invånarna har också gett ett 
lägre betyg på hur nöjda de är med kommunens 
information.

Kommunens webbinformation till medborgarna
I årets undersökning har metod och frågor gjort 
om och årets undersökning är en självskattning.  
I Håbo är det kontaktcenter som svarat på frågor-
na och de hittade svar på 72 procent av de 250 
frågor man ställt i undersökningen.

Årets händelser
Plan och utveckling 
En tyngdpunkt under året har varit arbetet med 
ny översiktsplan. De viktigaste momenten har 
varit att ta fram en nulägesbeskrivning, uppdate-
ring av de allmänna intressena, strategiska 
inriktningar, riktlinjer samt mark- och vattenan-
vändningskarta. Webbaserade medborgardialoger 
och ortsanalyser för Skokloster och Krägga/
Stämsvik har genomförts och sammanställts. 
Ett samrådsförslag till en ny översiktsplan har 
tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige tog under våren fram ett 
tematiskt tillägg gällande översiktsplan. Tillägget 
gäller Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
så kallad LIS-plan.

Arbete pågår med flera detaljplaner av olika 
karaktär och i olika skeden. Till exempel pågår 
planarbete för komplexa områden som Bålsta 
centrum etapp 1, med cirka 730 lägenheter, den så 
kallade Tvåhusplanen som kan möjliggöra cirka 
500 lägenheter och Kalmarsand med cirka 300 
lägenheter. I Bålsta centrumplanen har en mark-
anvisningstävling genomförts för att få fram en 
profilbyggnad som kan bli 17 våningar och ett helt 
nytt landmärke för Bålsta. Det blev Håbohus 
förslag med ett hus byggt i trä som nu ska genom-
föras. Sex detaljplaner har antagits med tillsam-
mans 360 lägenheter. Planberedskapen för bostä-
der är mycket god, det finns för närvarande över 
600 bostäder i färdiga byggrätter.

När det gäller olika verksamhetsområden så 
överklagades kommunfullmäktiges beslut att anta 
detaljplan för kvarter 3 i Logistik Bålsta. Länssty-
relsen hävde överklagandet men ärendet har gått 
vidare till mark- och miljödomstolen.

I Dragets verksamhetsområde startade utbyggna-
den av infrastruktur i februari. Försäljning av mark 

I Kontaktcenter jobbar sex kommunvägledare med att ge information, vägledning och rådgivning om kommunal verksamhet och service.
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har pågått och vid årets slut är området i stort sett 
slutsålt. Dessutom har arbete med planprogram 
startat för Dragelund där syftet är att studera förut-
sättningar för ett helt nytt verksamhetsområde med 
nära koppling till motorvägen och trafikplatsen.

Personalavdelningen
Inom personalavdelningen har året kännetecknats 
av stor generationsväxling och nyrekryteringar 
har skett.

Administrativa avdelningen
IT-enheten har medverkat i ett gemensamt projekt 
med övriga kommuner i Uppsala län för att möjlig-
göra digitala möten för alla verksamheter. Det 
har inneburit effektiviseringar i form av minskad 
restid samt mindre miljöpåverkan.

Ett nytt dokument- och ärendehanteringssys-
tem har införts som ger samtliga förvaltningar 
möjligheter att utveckla och digitalisera sina 
arbetsprocesser. En dokumenthanteringsplan har 
upprättats för att motsvara de lagkrav som ställs 
på hanteringen av myndighetens handlingar.

Håbo kommun har vunnit pris för bästa utveckling-
en av ordermatchning vilket lett till en inbjudan att 
gästföreläsa på e-handelsdagarna i Stockholm.

Arbetet med sociala medier har intensifierats.  
Vid flera tillfällen har Håbo rankats högst på Face-
book av Sveriges kommuner. Håbos mest spridda 
inlägg var Pigga pensionärer med 72 000 visning-
ar, över 1 200 gillamarkeringar, 443 delningar 
och mängder med positiva kommentarer. Nyheten 

blev viral och plockades upp av riksmedier. Ökad 
rekrytering via kommunens sociala kanaler har 
gett positivt genomslag.

Kultur och livsmiljö
Verksamheten HBTQ-certifierades 2016, med syftet 
att skapa en mer inkluderande miljö där alla invå-
nare känner sig trygga och välkomna.

Den 13 augusti genomfördes Håbo festdag för 16 
året i rad. I år genomfördes arrangemanget av en 
extern projektledare och det var en mycket lyckad 
dag. Under året erbjöds 170 ungdomar mellan 
15–17 år sommarjobb.

Flytt och etablering av fritidsgården K5 i Bålsta 
ger nya möjligheter för unga genom utökade öppet 
tider och utveckling av sommarverksamhet. På K5 
har en akustisk replokal utrustats. I Skokloster 
har fritidsgårdsverksamheten utökats till fyra 
kvällar i veckan och tillsammans med Svenska 
Kyrkan erbjuds ungdomarna verksamhet alla da-
gar i veckan. Statsbidrag från MUCF (Myndighe-
ten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) innebar 
möjlighet att driva dagkollo för 90 barn i samar-
bete med Svenska Kyrkan.

Utökade medel till verksamhetsprojekt från ”Extra 
Statsbidrag Flyktingmottagande” har bland annat 
bidragit till sommarfritidsgårdar i Bålsta och på 
strandbaden. Fokus har i år legat på inkludering 
av nyanlända och av unga utan studier eller arbete.

Biblioteket har haft ökat fokus på unga och bland 
annat genomfört Street Art/gatukonst, en musik-
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videoproduktion och Star Wars-dagen. Biblioteket 
har erbjudit skrivarverkstäder för 9–15 åringar 
i samarbete med elever på Biskops Arnös skri-
varlinje. En ny biblioteksplan har arbetats fram 
tillsammans med medborgare, förvaltningar, 
föreningar och företag. Planen antogs av kom-
munfullmäktige i september. Bibliotekets utlån av 
e-medier har ökat samtidigt som de fysiska lånen 
har minskat drygt 8 procent.

Nationaldagsfirandet i Skokloster hade publik-
rekord och har utvecklats till en festdag. Jan 
Fridegårdspriset gick till poeten Helene Rådberg.

Flera aktiviteter har genomförts med anledning av 
att kommunen är ett finskt förvaltningsområde.

Simhallens omklädningsrum har renoverats. 
Installation av avfuktningsanläggning i ishal-
len medför bättre inomhusklimat och minskar 
energiåtgången. Nya idrottshallar ger möjlighet 
för föreningar att utöka sina verksamheter. Dojo, 
judo och boxning lämnar sina gamla lokaler för 
att flytta in i för verksamheten anpassade lokaler 
samtidigt som det blir fler lokaler över för fören-
ingar att expandera i. Ett nytt föreningsråd börjar 
ta form och har träffats vid ett flertal tillfällen.

Tekniska avdelningen
Flera större renoveringar har avslutats under året 
bland annat på Gransäterskolan, Ellensborg och 

taket på Fridegård. Futurums omfattade skador 
har utretts, eleverna har evakuerats till paviljong-
er och renoveringsarbetet ska påbörjas våren 2017.

Inloppsstationen i nya delen av reningsverket i 
Bålsta har byggts om. VA-modellen över VA-sys-
temen i Bålsta och Skokloster har provkörts, ska 
kalibreras och kommer ligga till grund för led-
ningsutbyggnader och exploateringar. Skoklosters 
vattenverk har utretts och två olika åtgärdspro-
gram har tagits fram.

En ny avfallsplan har antagits från 1 mars. Fokus-
områden är bland annat att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återanvändningen och öka materia-
låtervinningen. En total översyn av avfallsverk-
samheten har genomförts där ett antal förslag till 
åtgärder identifierats för att bibehålla kvalitet och 
service och samtidigt minska kostnaderna.

Trafiksäkerheten har höjts genom ombyggna-
tion av övergångsställen vid Kalmarleden (Broby 
backar), Vibyleden (Natts väg), Södra Eneby och 
på Råbyleden där även blinkande varningsskyltar 
satts upp. På infarten till Viby Äng har hastighe-
ten sänkts och en gångpassage anlagts. Arbetet 
med att säkra utpekade skolvägar fortsätter. Strå-
ken har säkrats med avseende på trafiksäkerhet 
och trygghet genom fysiska åtgärder, röjning och 
gallring, översyn av belysning, skyltning, linjemål-
ning med mera.

I enlighet med reviderad plan för ökad tillgäng-
lighet i Bålsta centrum har gångbanan längs 
Centrumvägen från Pomona till Bålsta centrum 
byggts om för ökad framkomlighet för personer 
med rörelsehinder.

Hållplatsen för Mjuka Linjen på vändplanen för 
Centrumvägen har återinförts. I samband med 
detta infördes utökad parkeringsövervakning.
Under året har fler vägar än tidigare underhållits 
med ny beläggning.

Ett stort antal gamla armaturer har bytts ut mot 
LED-armaturer. Det har gett minskade energi-
kostnader vilket möjliggjort andra viktiga under-
hållsåtgärder.

Flera bostadsnära skogar har gallrats och röjts un-
der året. Vid gallringarna har hänsyn tagits för att 
upprätthålla tryggheten längs gång- och cykelvägar.

Sommarblomsplanteringarna utökades genom bro-
räckeslådor i gamla Bålsta. Detta har uppskattats 
av många kommuninvånare.
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Lokalvården har infört nya metoder i den dagliga 
rengöringen för att minska användandet av kemika-
lier. Mätningar på kontaktytor har visat att rengjor-
da ytor är betydligt renare med den nya metoden.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har identifierat tio risker i or-
ganisationen och fastställt internkontrollmoment 
för att minska dessa. Arbetet med den interna 
kontrollen genomfördes enligt fastlagd plan och 
visade inte på några allvarliga brister som inte 
anses kunna hanteras med en åtgärdsplan. Vissa 
åtgärder kräver ett kommunövergripande arbete 
och kommer att genomföras och följas upp ytterli-
gare under 2017.

Det samlade överskottet jämfört med budget för 
nämndverksamheten är ca 28,0 miljoner kronor vid 
bokslut. Prognosen vid delårsbokslutet var 6,4 mil-
joner kronor i överskott. Det är positivt att det blev 
ett överskott vid årets slut, men prognossäkerheten 
måste förbättras för att ge bättre beslutsunderlag 
under året. Vid kontroll av fakturahantering har 
vissa brister uppmärksammats och har kunnat åt-
gärdas genom kompletterande underlag eller attest 
av överordnad chef. Utförandet av politiskt fattade 
beslut har kontrollerats och visar att graden av 
utföranden har blivit bättre än föregående år.

Valfrihet och konkurrens
Kommunstyrelsen har under året inte planerat 
eller genomfört någon ny konkurrensutsättning av 
verksamheten.

Stora delar av den tekniska verksamheten bedrivs 
genom inköpta tjänster av externa leverantörer 
enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). 
Det betyder att allt ska upphandlas och vara 
avropat genom ramavtal och andra avtal. De stora 
volymerna är fastighetsentreprenader vid nybyg-
gen och större renoveringar, asfaltsbeläggning, 
vinterväghållning, gräsklippning och olika specia-
listbehov inom alla verksamheter. Inom gatu- och 
parkskötseln används knappt hälften av budgeten 
till inhyrda tjänster. Inom fastighetsverksamheten 
är det cirka en fjärdedel. En väsentlig del av verk-
samheten är därför konkurrensutsatt om än med 
kommunen som huvudman.

Ekonomi 
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget- 

avvikelse

Externa intäkter 79 355 88 584 85 161 -3 423

Interna intäkter 113 819 109 655 114 747 5 092

Summa intäkter 193 174 198 239 199 908 1 669

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhålls-
material

-31 672 -29 144 -29 346 -202

Personal-
kostnader

-105 588 -114 595 -108 869 5 726

Övriga  
kostnader

-182 072 -194 091 -182 508 11 583

Interna  
kostnader

-68 709 -57 321 -64 044 -6 723

Summa  
kostnader

-388 041 -395 151 -384 767 10 384

Resultat -194 867 -196 912 -184 859 12 053

Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksam -
het inklusive taxefinansierade verksamheter är 
184,9 miljoner kronor. Det är 5 procent lägre än 
förra året och 6 procent lägre än budget. Över-
skottet jämfört med budget är totalt 12 miljoner 
kronor, där de skattefinansierade verksamheterna 
står för 8,8 miljoner kronor.

De externa intäkterna är 7 procent högre än före-
gående år, men 3,4 miljoner kronor lägre än budge-
terat. Det är främst avgiftsintäkter i VA- och av-
fallsverksamheten som ökat med 4,4 miljoner kronor, 
men ökningen är inte lika stor som budgeterat.

De interna intäkterna utgörs främst av internhyra 
till fastighetsavdelningen. Internhyran har ökat 
med 1 procent vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor.
Överskotten finns främst på kostnadssidan.

Köp av verksamhet och bidrag följer budgeten i 
stora drag, men är 8 procent lägre än föregående 
år. Kostnaden för skötsel av gator och vägar har 
minskat med 5,1 miljoner kronor och ersättningen 
till Räddningstjänsten har ökat med 1 miljoner 
kronor.

Personalkostnaderna har ökat med 3 procent jämfört 
med föregående år, vilket är ungefär 1 procentenhet 
mer än löneökningen. Det betyder att antalet an-
ställda är relativt oförändrat. Överskottet jämfört 
med budget är 5,7 miljoner kronor. Det orsakas av 
personalvakanser och annan frånvaro inom flera 
av verksamheterna, främst VA och den gemensam-
ma administrationen.
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Övriga kostnader har ökat med endast 0,2 procent 
från förra året. Fastighetskostnader i form av 
inhyrda lokaler, fastighetsåtgärder samt uppvärm-
ning/energi/vatten är ett område som haft ökade 
kostnader med 2,5 miljoner kronor eller cirka  
3 procent. Kapitalkostnader har minskat med  
1,6 miljoner kronor. Övriga kostnader är det rela-
tivt små förändringar i. Överskottet jämfört med 
budget är 11,6 miljoner kronor.

Interna kostnader har sjunkit med 7 procent från 
det tidigare året. Främst är det internhyran som 
minskat generellt till följd av lägre internränta 
men också till följd av lägre internhyresnivå för 
kategorin föreningslokaler.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Kommunfull-
mäktige

-988 -1 050 -789 261

Valnämnd 0 -7 0 7
Kommunsty-
relse

-3 085 -3 583 -3 576 7

Socialnämnd 
(handikapp- 
och pensio-
närsråd)

-200 -181 -212 -31

Stöd politiska 
partier

-924 -1 000 -943 57

Revision -698 -1 118 -992 126
KD-Stab -4 262 -5 005 -5 083 -78
Tillstånd lot-
terier

20 20 28 8

Medlemsav-
gifter

-2 667 -2 700 -2 667 33

Vänortsverk-
samhet

-112 -100 -53 47

Nämndadmi-
nistration

-676 -701 -366 335

Gator och 
vägar

-20 921 -21 938 -19 610 2 328

Gatu-/park-
drift och  
underhåll

-6 810 -6 191 -7 001 -810

Parker -6 080 -3 761 -4 086 -325
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tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Miljö, hälsa, 
hållbar  
utveckling

-848 -869 -741 128

Räddnings-
tjänst

-18 050 -19 075 -19 075 0

Säkerhet -167 -231 -194 37
Allmän fritids-
verksamhet

-1 939 -2 011 -1 917 94

Offentliga ar-
rangemang

-376 -396 -571 -175

Föreningsbi-
drag

-1 904 -1 997 -2 506 -509

Stöd till 
studieorgani-
sationer

-360 -360 -356 4

Allmän kultur-
verksamhet

-2 902 -3 072 -2 842 230

Bibliotek -6 869 -7 149 -7 388 -239
Utomhusan-
läggningar

-5 241 -5 181 -5 406 -225

Ishall -4 519 -4 055 -4 054 1
Simhall -4 473 -4 753 -4 899 -146
Föreningslo-
kaler

-10 413 -8 513 -9 089 -576

Fritidsgårdar -1 946 -2 903 -3 024 -121
Kultur- och 
livsmiljöadmi-
nistration

-1 616 -1 809 -1 559 250

Omsorg på  
OB-tid (kost)

-5 -44 -55 -11

Förskola 
(kost)

-9 184 -9 847 -9 741 106

Grundskola 
(kost)

-17 495 -18 218 -16 978 1 240

Gymnasie-
skola (kost)

-2 824 -2 493 -2 556 -63

Buss, bil, 
spårbunden 
trafik

-708 -510 -283 227

Teknisk 
ledning, fast-
igheter och 
lokalvård

-16 184 -14 585 -10 237 4 348

Ekonomiav-
delning

-6 132 -7 036 -6 041 995

Personalav-
delning

-6 836 -7 400 -7 316 84

Upphandling -2 994 -4 377 -4 430 -53
IT-enheten -10 715 -11 861 -11 825 36
Kommunens 
försäkringar

-1 093 -1 200 -1 106 94

Kommunika-
tion, kon-
taktcenter, 
vaktmästeri

-7 705 -8 100 -7 661 439

Kvalitetsar-
bete

-1 014 -1 552 -919 633

Summa -191 915 -196 912 -188 119 8 793

Driftredovisning avgiftsfinansierad 
verksamhet

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Avfallsverk-
samhet

-658 0 -763 -763

VA-verksam-
het

-2 297 0 4 018 4 018

Summa -2 955 0 3 255 3 255

Budgeten för kommunstyrelsens skattefinansie-
rade verksamhet uppgår till 196,9 miljoner kronor. 
Där ingår tilläggsbudget som beviljats med anled-
ning av det extra statsbidraget för flyktingsituatio-
nen, dels vid delårsbokslutet med 785 000 kronor 
och dels med 849 000 kronor i samband med års-
redovisningen. Tilläggsbudgeten har använts till 
driftkostnader för lokaler i Draget som köptes in 
för flyktingändamål samt för integrationskapande 
åtgärder inom kultur och livsmiljö. Med anledning 
av nya arvodesregler 1 juli 2016 överförs 386 000 
kronor i budget från kommunfullmäktige till kom-
munstyrelsen.

Totalt har 188,1 miljoner kronor använts i den 
skattefinansierade verksamheten under året och 
överskottet är därför 8,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
sammanträdeshantering har digitaliserats vilket 
medfört lägre kostnader för kopierings- och tryck-
sakshantering med cirka 90 000 kronor.

Nämndadministrationens kostnader är lägre än 
budget med 335 000 kronor till följd av föräldra-
ledighet.

Gatu- och parkenheten har totalt ett överskott 
där verksamheten Gator och vägar redovisar det 
största överskottet. Överskottet beror på ökade 
intäkter för parkeringsövervakning, högre parke-
ringshyra samt lägre kostnader för vinterväghåll-
ning med snöfattiga perioder januari–april samt 
november–december. Även kapitalkostnaderna är 
lägre än budget beroende på senarelagda inves-
teringar. Gatu- och gångvägsbelysning uppvisar 
dock underskott beroende på eftersatt underhåll 
med felanmälningar på äldre armaturer, insatser 
och stolpar.

Verksamheten gatu-/parkdrift och underhåll har 
haft högre kostnader för reparationer av fordon, 
framförallt redskapsbäraren och kranbil. Under-
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skott i personalkostnader förklaras med högre 
kostnader för sommarungdomar samt en nyan-
ställning som gått parallellt.

Trots högre intäkter och lägre lönekostnader 
redovisar verksamheten parker ett underskott 
beroende på högre kostnader för skogsarbeten som 
avverkning, röjning, risdragning samt för som-
marblommor. Verksamheten har även fått betala 
reparation av en flismaskin.

Offentliga arrangemang, Håbo festdag, national-
dagen och Jan Fridegårdpriset genomfördes i år 
av externa projektledare vilket medför underskott 
med 175 000 kronor. Det finansieras av budget-
överskott i kultur och livsmiljös administration.

Underskottet på föreningsbidrag med 509 000 
kronor skulle ha balanserats av resultatet från 
intäktssidan på föreningslokaler, se kommentar 
under föreningslokaler.

Överskott har uppstått med 230 000 kronor på 
allmänkultur och Fridegårdscenen på grund av 
osäkerheter kring en vakans under hösten. Detta 
har kompenserat underskottet hos biblioteket.

Biblioteket har haft en informatör på halvtid som 
avser hela kultur- och livsmiljö. Vilket har lett till 
underskott.

Utomhusanläggningar och ishall överfördes till 
kultur och livsmiljö från gatu- och parkenheten i 
augusti. Kostnader för reparationer och underhåll 
av maskiner har ökat, bland annat har ismaskinen 
behövt repareras. Detta samt höga kostnader för 
vatten till bevattningsanläggningen och utbyte 
av pumpanläggningen på Gröna Dalen utgör de 
största kostnaderna och underskottet uppgick till 
225 000 kronor.

Även simhallen flyttades över till kultur och 
livsmiljö från gatu- och parkenheten. Ett överskott 
skulle ha balanserat minusresultatet på utomhus-
anläggningar men reparation och underhåll av 
tekniska installationer i simhallen kostade mer än 
budget. Den omfattande och tidsmässigt utdragna 
renoveringen av simhallen har medfört att intäk-
terna är lägre än förväntat.

Föreningslokaler redovisar ett underskott på  
587 000 kronor till följd av högre hyreskostnader 
på Fabriksvägen. Orsaken är att lokalen blev 
tillgänglig tre månader tidigare än beräknat och 

att avtalet inte blev uppsagt med tidigare hyres-
tagare. Dessutom blev det under fem månader 
hyreskostnader för två lokaler istället för en då 
budolokalen ännu inte har kunnat hyras ut. Det 
var från början meningen att föreningslokaler-
nas intäkter skulle balansera föreningsbidragens 
minusresultat.

Kultur- och livsmiljöadministrationen lämnar 
överskott med 250 000 kronor på grund av sjuk-
skrivning samt besparingsåtgärder för att täcka 
underskott i bland annat offentliga arrangemang.
Kostverksamheten redovisar överskott inom 
grundskolorna genom högre ersättning för mjölk-
stöd, lägre personalkostnader och lägre kostnader 
för förbrukningsmaterial. De lägre personalkost-
naderna beror bland annat på svårigheter att 
rekrytera och tillsätta vakanta deltidstjänster och 
en tjänst som måltidsutvecklare har varit vakant 
under stor del av året.

Buss, bil och spårbunden trafik hade fakturerat 
SL för energi under 2015. Under 2016 har faktu-
reringen klarats ut och därmed intäktsförts under 
2016.

Teknisk ledning redovisar överskott beroende på 
högre intäkter för lönebidrag och interna over-
headkostnader. Enheten har även lägre kostnader 
för hyra av anläggningstillgångar, representation 
och övriga tjänster. Fastighetsverksamheten redo-
visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor beroende 
på lägre kostnader för tekniska konsulter, fjärr-
värme, personal, fastighetskostnader (t ex försäk-
ringskostnader) och kapitalkostnader. Tidigare 
insatser för avhjälpande underhåll har börjat ge 
resultat.

Administrativa avdelningen omfattar verksam-
heterna ekonomi, kansli, upphandling, IT, Kon-
taktcenter samt kommunikation och redovisade 
ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Överskottet 
kan delvis förklaras av lägre personalkostnader 
beroende på att tjänster inte tillsatts vid föräld-
raledigheter och vakanta tjänster. Ersättning för 
overheadkostnader är högre än budgeten. Kost-
nader för IT-system, konsulter och skanning av 
leverantörsfakturor på ekonomienheten är lägre 
än budgeterat. Kapitalkostnader för ärendehante-
ringssystemet är lägre än budgeterat på grund av 
att det började användas senare. Inom kontakt-
center har ett nytt telefonisystem medfört lägre 
kostnader. Vaktmästeriet har haft högre intäkter 
än budgeterat samt lägre kostnader för personal 
och transportmedel.
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Avfallsverksamheten har haft större förbruk-
ning av matavfallspåsar, oförutsedda utgifter vid 
återvinningscentralen och en prishöjning från 
avfallsentreprenören. Underskottet på 763 000 
kronor minskar det samlade resultatet i avfalls-
fonden som efter 2016 års resultat minskar till  
1,2 miljoner kronor.

VA-verksamhetens höjning av taxor har ökat 
kommunens intäkter. Detta tillsammans med 
lägre kostnader innebär att tidigare underskott 
har vänts till ett överskott på 4 miljoner kronor. 
Det samlade underskottet i VA-fonden kan därför 
avbetalas helt. Fonden kommer att ha ett överskott 
på cirka 1,2 miljoner kronor. Verksamheten har 
varit underbemannad på grund av svårighet att 
anställa kompetent personal. Konsultkostnader 
har varit lägre beroende på att utredningen av 
felaktigheterna i Bålsta reningsverk har varit i en 
slutfas. Färre vattenläckor och akuta avloppsstopp 
har bidragit till överskottet.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget- 

avvikelse

Inkomster 0 0 69 69

Utgifter -86 799 -193 077 -72 146 120 931

Summa -86 799 -193 077 -72 077 121 000

Kommunstyrelsens budget för alla investeringar 
uppgår till 193,1 miljoner kronor och 72,1 miljoner 
kronor har investerats.

För skattefinansierade investeringar uppgår bud-
geten till 125,2 miljoner kronor och 59,6 miljoner 
kronor har investerats under 2016. De största 
enskilda investeringarna är det planerade un-
derhållet av fastigheter med 5,6 miljoner kronor, 
planerat underhåll av gator/vägar med 12 miljoner 
kronor, samt inköp av två fastigheter för flyk-
tingändamål, 8,7 miljoner kronor, som sedan sålts. 
Två stora projekt som påbörjats är Västerängs-
skolans kök där överskottet på 24 miljoner kronor 
överförs till år 2017 samt förskolan i Frösundavik 
där byggstart ännu inte skett varför överskot-
tet på 17 miljoner kronor förs över till nästa år. 
Överskottet uppgår till totalt 65,7 miljoner kronor. 
När de obudgeterade köpen av fastigheterna för 
flyktingändamål frånräknas, uppgår överskottet 
till 74,4 miljoner kronor. Av överskottet överförs 
70,2 miljoner kronor till år 2017 eftersom det avser 
pågående investeringar.

De taxefinansierade verksamheterna avfall och 
VAs budget för investeringar uppgår till 67,8 miljo-
ner kronor och 12,5 miljoner kronor har investerats. 
Främst är det 4,6 miljoner kronor i Bålsta vatten-
verk och reningsverk. Införlivningen av Biskops-
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Arnö i VAs verksamhetsområde har påbörjats och 
13,7 miljoner kronor ska överföras till år 2017. 
Ombyggnationen av Bålsta reningsverk pågår och 
överskottet är 12,8 miljoner kronor. Omläggning av 
VA-ledningar har inte genomförts i år och överskot-
tet på 9,2 miljoner kronor ska föras till år 2017. 
Överskottet uppgår till totalt 55,3 miljoner kronor, 
varav 44,5 miljoner kronor ska föras över till 2017 
eftersom det avser pågående investeringar.

Viktiga förändringar och trender
Globalisering
Just nu och många år framöver har världen, Eu-
ropa, Sverige och Håbo kommun stora utmaningar 
i att hantera migrationsfrågorna. Håbo kommun 
måste förbereda sig på att ta emot ett större antal 
flyktingar än tidigare och det kräver initialt en 
bred beredskap men även uthållighet.

Urbanisering
Håbo kommun som arbetsgivare, agerar på en 
konkurrensutsatt arbetsmarknad där potentiella 
medarbetare har mycket att välja på, både i  
offentlig och privat sektor. Kompetensförsörjning 
är redan idag en akut fråga för vissa verksamhe-
ter och kommer med all säkerhet att bli det för fler 
delar då vi står inför ett generationsskifte.

Utbyggnaden av Bålsta tätort medför ett ökat 
slitage och kortare livslängd på bland annat gator/
vägar/gång- och cykelvägar och lekutrustning. Det 
ökar behovet av reparationer och underhåll medför 
en kortare livscykel för beläggningar och utrust-
ning. Utbyggnaden och ökad inflyttning ställer 
också krav på vatten- och avloppsnät och annan 
infrastruktur.

Demografiska förändringar
Den demografiska förändring som Sverige och 
stora delar av västvärlden genomgår handlar i sak 
om att den äldre andelen av befolkningen ökar. 
Ökningen av antalet äldre ställer krav på mer 
uppsökande verksamhet och ökad tillgänglighet för 
människor med funktionshinder.

En ökad inflyttning till kommunen tillsammans 
med ett ökat barnafödande ökar trycket och 
efterfrågan på våra anläggningar och mötesplat-
ser. Föreningslivet vill öka sin verksamhet, men 
begränsas av tillgången till lokaler och planer som 
inte finns tillgängliga i önskad omfattning. 

Det rörliga friluftslivet ställer krav på utom-
husanläggningar såsom motionsspår, ridstigar 
och utegym. Efterfrågan och behovet av ytor för 
spontanidrott ökar och är stort samtidigt som allt 
fler intresserar sig för individuella sporter och 
träningsformer.

Ökad individualisering
Den offentliga måltiden styrs allt mer mot att 
maten ska vara lagad så nära gästen som möjligt, 
i egna tillagningskök, med närproducerade och 
ekologiska råvaror. Allt fler efterfrågar också spe-
cialkost med fokus på särskilda önskemål/religion 
snarare än allergier och intoleranser.

Den ökade individualiseringen innebär ett ökat 
tryck på tillgänglighet och transparens hos de 
kommunala verksamheterna. Det innebär bland 
annat att den digitala tillgängligheten av allmän-
na handlingar och tjänster blir allt viktigare.

En ökad befolkningsmängd och en ökad individual-
isering medför också ett ökat inflöde av synpunk-
ter och önskemål. Den egna individens behov sätts 
i centrum framför kollektivets och många ställer 
krav på förändringar utifrån de egna behoven. Det 
blir en utmaning för kommunen som organisation 
att balansera det individuella och det gemensam-
ma och tydliggöra vilken service medborgarna kan 
förvänta sig.

Teknikutveckling
Effektiviseringar och ändrade arbetssätt kommer 
att kräva ökad digitalisering inom alla verksam-
hetsområden. För att kunna genomföra digitalise-
ringen krävs det ett ökat stöd för e-tjänster, mobila 
lösningar, e-arkiv, och andra tekniska lösningar 
som uppfyller krav på både tillgänglighet och 
säkerhet. Den nya EU-förordningen om dataskydd 
som ersätter den svenska personuppgiftslagen 
i maj 2018 kommer kräva nya riktlinjer för hur 
personuppgifter hanteras och nya IT-system som 
hjälper verksamheterna att agera vid eventuella 
incidenter.

Den tekniska utvecklingen och användningen ökar 
även inom sport och fritid. I dag krävs möjligheter 
till trådlös uppkoppling i våra anläggningar för att 
kunna genomföra olika arrangemang.
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Uppdrag och ansvarsområde
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsyns-
myndighet som har ett tydligt myndighetsansvar. 
Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över 
samtliga gode män, förvaltare och förmyndare. 
Denna tillsyn ska ge en garanti mot rättsförluster 
för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det 
vill säga underåriga, gamla, sjuka och funktions-
hindrade
 

Måluppfyllelse
Kvalitativa och effektiva Håbo

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: 
Förvaltningen ska utveckla sina handlägg-
ningsrutiner och tydliggöra förväntning-
arna på ställföreträdarna.

Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Minst 90 procent av 

årsräkningarna för 

föregående år ska 

vara inkomna från 

ställföreträdarna 

senast 1 mars.

90% 91%

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: 
Förvaltningen ska förbättra stödet till 
huvudmännen genom kompetensutveck-
ling av ställföreträdarna.

 Inte 
uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andel ställföreträ-

dare som erhållit 

godkänt på genom-

fört prov.

90%

Någon särskild kompetensutveckling av ställföreträ-
darna har inte genomförts under året bortsett från 
det stöd som har lämnats vid särskild förfrågan eller 
i särskilda situationer. Det har heller inte genomförts 
några tester av ställföreträdarnas kunskaper. 
Anledningen till detta är att verksamheten har haft 
personalbrist i stort sett hela året och varit tvingade 
att fokusera på granskningsarbetet.
 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: 
Förvaltningens information på hemsidan 
ska förbättras Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andel blanketter 

som kan hämtas via 

hemsidan.

100% 100%

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning
Under året har ett fokusområde varit att förbereda för 
en anslutning till den länsgemensamma nämnden och 
förvaltningen i Uppsala län. Håbo kommun kommer att 
ansluta till den gemensamma förvaltningen från och 
med den 1 januari 2017 och till den gemensamma 
nämnden från och med den 1 januari 2019.

En av två handläggartjänster har varit vakant större de-
len av året och har delvis täckts upp av vikariat.

Överförmyndarnämnden uppfyller två av tre uppsatta 
mål. Det är målen som handlar om att utveckla hand-
läggningsrutinerna då förvaltningen i år har utvecklat 
handläggningen av årsredovisningar och 76 procent 
har fått ersättning utbetald senast den 31 juli, vilket är 
en tydlig förbättring jämfört med 2015. Målet att ut-
veckla informationen på kommunens hemsida är ock-
så uppfyllt då samtliga blanketter som ställföreträdarna 
behöver	finns	på	kommunens	hemsida.

Nämnden uppfyller inte målet kring kompetensutveck-
ling av ställföreträdarna. Detta beror på att verksam-
heten tvingats fokusera på granskningsarbetet på 
grund av personalbrist.

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om 
417 000 kronor till följd av högre kostnader för upp-
dragstagare.
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Mått  
Produktion

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Andel	ensamkommande	flyk-
tingbarn som blivit tilldelad en 
god man inom tio dagar.

98% 95% 100%

Andel av inkomna redovisning-
ar där ersättningar utbetalas 
senast 31 juli.

60% 70% 76%

Antal gode män 230 241

Antal förvaltare 13 15

Antal e-tjänster 5 0

Andel ensamkommande flyktingbarn som blivit 
tilldelad en god man inom tio dagar
De ensamkommande barn som kommit till kom-
munen under 2016 är placerade av annan kom-
mun. Det har alltid funnits en god man vid place-
ringstillfället. Kommunen övertar då kostnaden 
och den gode mannen fortsätter sitt uppdrag, 
alternativt fortsätter sitt uppdrag till en ny god 
man är tillsatt.

Andel av inkomna redovisningar där 
ersättningar utbetalas senast 31 juli
Förvaltningen har i år utvecklat handläggningen 
av årsredovisningar och 76 procent har fått 
ersättning utbetald senast den 31 juli vilket är en 
tydlig förbättring jämfört med 2015.

Antal gode män
Vid årets slut fanns 241 aktiva gode män med 
sammanlagt 347 uppdrag.

Antal förvaltare
De 15 förvaltarna hade sammanlagt 20 uppdrag.

Antal e-tjänster
Förvaltningen har inte lyckats med att utveckla 
e-tjänster i dess rätta bemärkelse, det vill säga att 
man elektroniskt kan hämta det material man 
behöver för att sedan skicka in det elektroniskt 
med identifikation i form av till exempel Bank-id. 
Däremot kan alla blanketter man behöver hämtas 
hem elektroniskt.

Verksamhetsresultat

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Högst 5 procent av gode män-
nen/förvaltarna väljer 2016 att 
avsäga sig uppdrag.

5% 12%

Cirka tolv procent av ställföreträdarna har under 
året valt att avsluta sitt uppdrag. I första hand 
handlar det om gode män till ensamkommande 
barn som har flyttat till Håbo kommun från en 
annan kommun och där man inte längre vill ha 
kvar uppdraget på grund av avstånd. Det kan 
också bero på att samarbetet mellan ställföreträ-
darna och huvudmannen inte har fungerat till-
räckligt väl eller att den gode mannen upplever 
uppdraget som alltför arbetskrävande.

Årets händelser
Arbetet under verksamhetsåret har i huvudsak 
fokuserat på att arbeta med anslutningen till 
den gemensamma nämnden och förvaltningen  
i Uppsala län.

Verksamheten har också utvecklat arbetet med 
handläggning av årsredovisningarna. Det har 
medfört att en större andel av ställföreträdarna 
har fått ersättning före den 31 juli.

Året har också präglats av brist på personal och 
verksamheten har varit underbemannad större 
delen av 2016.

Intern kontroll
Överförmyndarnämndens huvudsakliga intern-
kontrollarbete består i att handläggarna kontrol-
lerar att uppdragstagarna, det vill säga att gode 
män / förvaltare, sköter sina åligganden åt huvud-
mannen.

Ekonomi 
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Externa intäkter 1 424 100 2 529 2 429

Interna intäkter 0 0 0 0

Summa intäkter 1 424 100 2 529 2 429

Verksamhetsköp, 
bidrag, underhålls-
material

0 0 0 0

Personalkostnader -2 624 -1 638 -4 410 -2 772

Övriga kostnader -164 -90 -159 -69

Interna kostnader -2 0 -5 -5

Summa kostnader -2 790 -1 728 -4 574 -2 846

Resultat -1 366 -1 628 -2 045 -417

Antalet ensamkommande flyktingbarn som har 
placerats i kommunen har ökat. Det leder till 
ökade intäkter då kommunen återsöker kostnader 
för de ensamkommandes gode män.
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Personalkostnaderna är högre till följd av högre 
arvodeskostnader då nämnden har haft fler gode 
män till ensamkommande flyktingbarn än budge-
terat. Personalkostnaderna är också högre då 
kostnader för uppdragstagare som avser 2015 
finns utbetalda i 2016.

Nämndens övriga verksamhetskostnader översti-
ger budget något till följd av högre utbildnings- och 
konsultkostnader än budgeterat.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Överförmyndare -1 366 -1 628 -2 045 -417

Summa -1 366 -1 628 -2 045 -417

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott 
om 417 000 kronor. I resultatet finns det högre 
personalkostnader för gode män för ensamkom-
mande flyktingbarn. Samtidigt som personalkost-
naden för dessa ökar, ökar också intäkterna då 
nämndens kostnader för gode män återsöks hos 
Migrationsverket. Personalkostnaderna är också 
högre då kostnader för uppdragstagare som avser 
2015 finns utbetalda i 2016. Nämndens övriga 
verksamhetskostnader överstiger budget något till 
följd av högre utbildnings- och konsultkostnader 
än budgeterat.

Viktiga förändringar och trender
Kommunen har under året fattat beslut om att bli 
en del av den gemensamma överförmyndarförvalt-
ningen i Uppsala län från och med 1 januari 2017. 
Från den 1 januari 2019 blir Håbo kommun också 
en del av den gemensamma nämnden i länet. Håbo 
kommun blir i och med detta en del av en större 
organisation med bättre resurser och bredare 
kompetens vilket kommer att öka rättssäkerheten 
för huvudmännen och förbättra stödet till ställfö-
reträdarna.

En viktig trendförändring för de kommande åren 
är att antalet ensamkommande barn som anvisas 
till kommunen kommer att vara väsentligt färre 
än 2015.

Antalet äldre ökar i Håbo kommun vilket kommer 
att medföra att allt fler kommer att vara i behov av 
en god man.
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Uppdrag och ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens 
myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och 
miljöområdet, för kart- och mättekniska uppgifter 
i kommunen samt för bostadsanpassningsbidrag.
Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för 
bygglov, förhandsbesked, anmälan och strand-
skydd enligt gällande lagstiftning inom plan- och 
bygglagen, miljöbalken och angränsande lagstift-
ning.

Inom miljöområdet ansvarar nämnden för pröv-
ning och tillsyn enligt en mängd olika lagar.  
Lagar som nämnden följer vid prövning och tillsyn 
är livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen och miljöbalken. I miljöbalken 
ingår bland annat lagar om miljöfarlig verksam-
het, hälsoskydd, kemiska produkter, förorenad 
mark, områdesskydd, avfall och tillverkarens 
ansvar.

Inom bygg- och miljöförvaltningen hanteras även 
kommunens uppdrag kring fysisk planering. Det 
avser såväl översiktlig planering som detaljplane-
ring med tillhörande exploaterings- och genomför-
andefrågor.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för plan- och 
utvecklingsavdelningens personal och driftsbud-
get, medan kommunstyrelsen ansvarar för verk-

samhetens planerings- och exploateringsfrågor 
liksom avtal, genomförandefrågor och ekonomi 
kopplat till exploatering.

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens 
uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger även med-
verkan i kommunens fysiska planering, allmän 
intressebevakning inom verksamhetsområdena 
samt information och rådgivning till invånare, 
byggherrar, företag och verksamheter.

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Bidra 
till en god bebyggd miljö som värnar om 
och uppmärksammar kulturvärden.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Goda estetiska och 

arkitektoniska mil-

jöer eftersträvas samt 

kulturvärden beaktas 

vid beslut om bygglov, 

förhandsbesked och 

remissvar.

100% 100%

Antal genomförda akti-

viteter utifrån kulturmiljö-

programmet.

3 3

Bygg- och miljönämnden
 
 
 

Sammanfattning
Plan- och utvecklingsavdelningen tillhör i år bygg- och 
miljöförvaltningen. Bygg- och miljönämnden ansvarar 
för avdelningens personal och ekonomi medan ansva-

ret för avdelningens planverksamhet och exploatering 
tillhör kommunstyrelsen.

Intresset att bygga nytt inom kommunen har varit 
stort från fastighetsägare under året. Antalet ärenden 
kopplat till planverksamhet, bygglov och kart- och 
mättjänster har ökat.

Arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en översikts-
plan har varit i fokus. Denna kom ut på samråd i de-
cember. Förvaltningen har haft en del personalomsätt-
ning under året och alla tjänster har inte blivit tillsatta. 
Detta har inneburit en högre arbetsbelastning och om-
prioritering av arbetsuppgifter. Vilket i sin tur inneburit 
att även nämndens mål och resultat har påverkats.

Bygg- och miljönämnden tog fram sex mål under 2016. 
Varje mål mäts utifrån ett antal nyckelindikatorer. Tre av 
sex mål har uppfyllts.

År 2016 har nämnden ett överskott på 3,8 miljoner. 
Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat 
samt lägre personalkostnader.
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I handläggningen av detaljplaner, förhandsbesked 
och bygglov är det viktigt att aktuellt tillskott av 
ny bebyggelse bidrar till en god bebyggd helhets-
miljö. Avsikten är att med beaktande av kultur-
värden och byggnadstradition hitta ett ramverk 
samtidigt som ny byggnad ska få avspegla sin tid.

I bygglovgivningen är det ofta detaljplanen som 
sätter ramverket. Därför är det viktigt att utveck-
la samspelet mellan bygglov och planering. Genom 
att bygg- och miljöförvaltningen från 2016 ansva-
rar för plan- och utvecklingsfrågorna gagnas 
denna samverkan och i förlängningen den goda 
bebyggda miljön.

I myndighetsutövning har kulturmiljöprogrammet 
kommit ha en betydande roll. Det har varit ett bra 
hjälpmedel för att informera fastighetsägare kring 
de värden som hennes/hans byggnad bedöms ha 
samt medfört ökad förståelse för vikten av att 
anpassa eventuell förnyelse till den ursprungliga.

Bygg- och miljöförvaltningen har också tagit fram 
en utställning om kulturmiljön som visades på 
bibilioteket i Bålsta mellan januari och mars. 
Dessutom har ämnet ”en god bebyggd miljö” varit 
aktuell i förberedelserna för framtagande av en ny 
översiktsplan. I översiktsplanen ges vägledning för 
hur kulturvärden ska beaktas.

Kvalitativa och effektiva Håbo
Enkäten om HME (hållbart medarbetarengage-
mang) som genomfördes under hösten mäter flera 
faktorer och är i skalan 1–5. Då förvaltningens 
resultat visar ett relativt högt genomsnitt, 80

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: 
Trivsam och effektiv arbetsplats där 
medarbetarna arbetar i god dialog 
tillsammans och gentemot invånare och 
företagare.

 Inte 
uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

 Nöjd-medarbetar-

index

100 80

Andel inkomna 

ansökningar via e-

tjänsten Mitt Bygge.

30% 23%

 

Antal kartlagda 

processer med 

åtföljande digital 

ärendehandlägg-

ning inom bygglov.

4 1

procent, är bedömningen att medarbetare upplever 
arbetsplatsen som trivsam och effektiv. Måltalet 
som 2016 är angivet i procent bör framöver ändras 
för att bättre kunna kopplas till HME-enkätens 
sifferskala.

Förbättringsområden som tydligt kommer fram är 
hur förvaltningen arbetar med mål, uppföljning av 
mål och behovet av att göra personalen mer 
delaktig.

Antalet bygglovsansökningar via e-tjänsten har 
inte ökat i den omfattning som var förväntat. Av 
årets totala avtalsansökningar inkom 23 procent 
via e-tjänsten.

Syftet med den digitala handläggningen är att 
skapa en positiv effekt för kunder och medarbe-
tare. För att önskad effekt ska uppnås är det 
viktigt att den digitala handläggningen är väl 
förankrad och accepterad av personalen. Genom 
att tydligt kartlägga processer, följa rutiner i 
handläggningen och använda IT-verktyg som 
stödjer en digital handläggning blir processen 
effektivare.

Håbo kommun är en aktiv aktör i Boverkets 
projekt ”Får jag lov?” med fokus digitala handlägg-
ningsprocesser. Ytterligare ett antal digitala 
processer är i uppstartsfasen och kan genomföras 
under 2017.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Nöjda 
nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens 
verksamhet Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

 Nöjd-Kund-index 61 67 – 1)

Rättssäker hand-

läggning
100% 66,67%

Antal Öppet hus på 

Bygglov.

4 4

Antalet genomförda 

utbildningstillfällen 

med kontaktcenter.

4 4

Andel genomförda 

aktiviteter gällande 

förvaltningens del i 

handlingsplanen för 

Förenkla Helt Enkelt.

100% 100%

1) Utfallet för Nöjd-Kund-index för helåret 2016 kommer inte 
kommunen tillhanda förrän senare under våren 2017 och där-
för kan inget resultat redovisas.
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I stort har förvaltningen nöjda nyttjare av verk-
samheten. Målet anses vara uppfyllt även om en 
av indikatorerna, rättssäkerhet, inte når sitt 
måltal och trots att resultatet för nöjd-kund-index 
för hela 2016 inte kommit. Vad gäller måluppfyllel-
sen kan tre av fem indikatorer bockas av.

Under året har sju överklagade ärenden avgjorts. 
Av dessa sju ärenden stod nämndens beslut fast i 
fem av fallen vilket ger ett årsutfall på 71 procent. 
Till nästkommande år har måltalet sänkts då det 
inte anses rimligt att alla beslut ska hålla.

När det gäller NKI (nöjd-kund-index) arbetas det 
kontinuerligt med förbättringar där föregående års 
resultat vägleder vilken typ av insatser som 
behövs. Kommunen har inte fått helårsresultatet 
för NKI utan den kommer under våren 2017. 
Därför kan inget utfall för helåret 2016 redovisas. 
Halvårsresultatet visar dock på ett mycket gott 
resultat där kommunens samlade resultat ligger 
på NKI 69. År 2014 var resultatet av NKI 67 och 
år 2015 var resultatet av NKI 63.

Exempel på åtgärder som har gjorts under året och 
som har lett till ökad grad av måluppfyllelse:
• Förstärkning av resurser till bygglov, miljö, plan- 

och utvecklingsavdelningen och förvaltningsled-
ningen.

• Framtagande av enhetliga mallar för tjänste-
skrivelser.

• Kompetensutveckling av personal i kontaktcenter.

• Framtagande av projektmodell.

Hållbara Håbo

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Stödja 
en effektiv och balanserad förvaltning av 
natur- och vattenresurser i kommunen.

 Inte 
uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Medarbetare med kompe-

tensutveckling inom natur- 

och vattenvårdsfrågor.

5 7

Andel genomförda aktivi-

teter gällande förvaltning-

ens del i handlingsplanen 

för kommunens miljöstra-

tegi.

100% 100%

Antal nya ”godkända” 

enskilda avloppsanlägg-

ningar

46 50 28

• Förbättrad samordning tack vare nya mötesfo-
rum mellan tekniska avdelningen och bygg- och 
miljöförvaltningen.

I förvaltningens grunduppdrag ligger att stödja en 
effektiv och balanserad förvaltning av natur- och 
vattenresurser i kommunen. Sammantaget görs 
väldigt mycket inom området. Genom de indikato-
rer som har valts kan konstateras att två av tre 
anses vara uppfyllda. Det område som inte är 
uppfyllt rör måltalet om 50 stycken nya godkända 
enskilda avloppsanläggningar som i stället är  
28 stycken. Detta förklaras av att det inte varit 
full personalstyrka som arbetar med tillsynen av 
avloppsanläggningar.

Dessutom krävs att de fastighetsägare som berörs 
hörsammar kravet på ny anläggning. Eftersom 
tillsynen av enskilda avlopp är en av de viktigaste 
åtgärderna en kommun kan göra för att förbättra 
vattenkvaliteten gör förvaltningen bedömningen 
att målet inte kan anses uppfyllt. De resurser som 
har avsatts för denna tillsyn är två heltidstjänster 
och med den takten kommer det dröja till minst 
år 2022 innan samtliga enskilda avloppsanlägg-
ningar hunnit bli genomgångna och åtgärdade.
En workshop har hållits kopplad till miljöstrategin 
och viktiga miljöområden att agera kring de 
närmaste åren har fastställts i ledningsgruppen.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: 
Främja en bättre inomhusmiljö inom 
förskole- och skollokaler genom ökad 
samordning mellan bygglov och miljö.

 Inte 
uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Antal nya planer för egen-

kontroll enligt miljöbalken
5 0

Tillsyn enligt miljöbalken 

inom energiområdet kopp-

lat till energieffektivisering.

100% 0%

Det är flera aktiviteter inom målområdet som kan 
komma att bidra till bättre inomhusmiljö inom 
förskole- och skollokaler i Håbo kommun under de 
närmaste åren. 

Miljöavdelningen har i tillsynsplanen för 2016 
inkluderat tillsyn inom energiområdet kopplat till 
energieffektivisering. Denna tillsyn har dock inte 
haft förutsättningar att genomföras under 2016 på 
grund av stor personalomsättning gällande just 
dessa kompetenser.
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Miljöavdelningen har haft stor förhoppning om att 
tidigare inspirations- och utbildningstillfälle 
skulle bidra till att verksamheter/fastighetsägare 
under året skulle ta fram nya planer för egenkon-
troll gällande förskole- och skollokaler. Vid årets 
slut har det dock inte kommit in några nya planer.

Inom bygg- och miljöförvaltningen kommer fortsatt 
arbete med effektivisering av plan- och bygglovs-
processen bidra till att uppnå målbilden.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Öka 
kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Antal hushåll som antar 

erbjudandet om att mäta 

radonhalten.

20 55

Under året har 55 hushåll nyttjat erbjudandet om 
att mäta radonhalten i sin bostad. 

Mått
Resurser

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Bostadsanpassning, kr per 
invånare

105 115 105

Antalet ärenden håller ungefär samma volym som 
tidigare år. En handfull ärenden har varit kostsam-
ma och de handlar då om hisslösningar eller köksan-
passningar med höj-och sänkbar inredning. Trots 
det lämnar verksamheten ett mindre överskott.

Produktion

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Antal ärenden per handläggare, 
miljö

132 150 106

Antal livsmedelsinspektioner per 
handläggare

118 100 121

Antal miljöbalksinspektioner per 
handläggare

46 60 38

Antal beslut, byggavdelningen, 
stycken

395 500 371

Nämndbeslut, bygglovavdel-
ningen, antal

18 40 36

Antal ärenden per handläggare, miljö
Miljöavdelningens ärenden består både av egeninitie-
rade tillsynsärenden samt händelsestyrda ärenden 
som startas på grund av exempelvis en ansökan. 
Under 2016 har antalet egeninitierade ärenden 
varit lägre än tidigare år på grund av att avdel-
ningen har haft en större personalomsättning.

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare
I Håbo kommun är det en tjänst som utför livsmedels-
inspektioner. Under året utfördes 121 inspektioner.

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare
Under 2016 har i genomsnitt 4,25 tjänster utfört 
miljöbalksinspektioner, vilket medfört 38 inspek-
tioner per handläggare i snitt. Volymen inspektio-
ner har blivit färre än budget och förklaras av stor 
personalomsättning under året.

Antal beslut, byggavdelningen, stycken
Årsutfallet är 371 stycken beslut, vilket är lägre 
än budgeterat. Det förklaras främst av att under 
stora delar av året var bemanningen på handläg-
garsidan inte komplett och till del på att tillström-
ningen av nya ärenden inte blev fullt så hög som 
hade bedömts inför 2016.

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal
Antalet nämndbeslut under året uppgick till 36 st. 
Dessutom har fyra st ordförandebeslut fattats i 
brådskande ärenden.
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Verksamhetsresultat

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Kundnöjdhet, bostadsanpassning 100 100

Tillgänglighet – andel bygglovsfrå-
gor från kund där kontaktcenter 
tar emot och kan ge svar på 
frågan

65% 54%

Handläggningstid för inspektions-
rapporter (dagar)

10 14 11

Nöjd-Kund-Index – Miljöavdel-
ningen

64 70

Rättssäkerhet, andel överklagade 
miljöbeslut som står sig

0% 100% 50%

Handläggningstid för tillstånd  
till värmepump (dagar)

4 7 4

Handläggningstid byggärenden, 
från komplett ärende till beslut 
(veckor)

3,6 3 3,5

Nöjd-Kund-Index – Bygglovsavdel-
ningen

58 65

Rättssäkerhet, andel överklagade 
byggbeslut som står sig

50% 90% 71,4%

Handläggningstid nybyggnads-
karta, enstaka småhus (veckor)

4,2 4 5

Andel bygglovsärenden som är 
klara inom 10 veckor från kom-
plettförklaring

91% 100% 94%

Utfallet för Nöjd-Kund-index för hela 2016 får kommunen 
inte förrän våren 2017 och därför kan inget resultat redovi-
sas vare sig för Miljö- eller Bygglovavdelningen.

Kundnöjdhet, bostadsanpassning
Måttet är nytt för 2016, och därför kan ingen 
jämförelse med tidigare år göras. Under året har 
utvärdering hanterats via personlig kontakt med 
bidragssökande. Kundnöjdheten är mycket god.

Tillgänglighet – andel bygglovsfrågor från 
kund där kontaktcenter tar emot och kan ge 
svar på frågan
Måttet är nytt för 2016 och därför kan ingen 
jämförelse göras med föregående år. Under året 
har successivt andelen kunder hjälpta av kontakt-
center ökat från att vid delårsuppföljningarna 
varit 45 respektive 52 procent för att vid årets slut 
vara 54 procent.

Handläggningstid för inspektionsrapporter 
(dagar)
Under 2016 har miljöavdelningens inspektionsrap-
porter genomsnittligt skickats elva dagar efter 
utförd inspektion.

Nöjd-Kund-Index – Miljöavdelningen
För januari till juni 2016 var miljöavdelningens 
NKI 68.
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Rättssäkerhet, andel överklagade miljöbeslut 
som står sig
Under 2016 har två överklagade miljöbalksbeslut 
avgjorts. Ett av besluten stod sig medan det andra 
upphävdes på formella grunder och återremittera-
des till kommunen.

Handläggningstid för tillstånd till värmepump 
(dagar)
Nyckeltalet visar den genomsnittliga handlägg-
ningstiden för ett värmepumpsärende från att 
ansökan är komplett och till det att beslut har 
fattats. Under 2016 var miljöavdelningens genom-
snittliga handläggningstid fyra dagar.

Handläggningstid byggärenden, från komplett 
ärende till beslut (veckor)
Mot bakgrund av fortsatt stor ärendevolym och då 
handläggarresurserna inte har varit komplett 
under stora delar av året så blev den genomsnitt-
liga handläggningstiden lägre än budget det vill 
säga 3,5 veckor.

Nöjd-Kund-Index – Bygglovsavdelningen
För januari till juni 2016 var bygglovavdelningens 
NKI 64.

Rättssäkerhet, andel överklagade byggbeslut 
som står sig
Under 2016 var det sju beslut kopplat till bygglov 
som vann laga kraft och i fem av dessa stod 
nämndens beslut fast. Två av besluten höll inte.

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka 
småhus (veckor)
Måttet är nytt för 2016, och därför kan ingen 
jämförelse göras med föregående år. Utfallet under 
året var ca fem veckor för aktuell kategori nybygg-
nadskarta.

Andel bygglovsärenden som är klara inom  
10 veckor från komplettförklaring
Av årets 349 beslut kom det att bli 22 st som hade 
handläggningstid som översteg tio veckor. Uttryckt 
som andel så är det 94 procent som ligger inom tio 
veckor.

Årets händelser
Den 1 januari 2016 genomfördes en organisations-
förändring vilket innebär att plan- och utvecklings-
avdelningen flyttas från kommunstyrelsens förvalt-
ning till bygg- och miljöförvaltningen.

Syftet är att samla kommunens resurser som 
arbetar med förutsättningarna till expansion och 

tillväxt. Detta medför nya arbetssätt som förenklar 
och effektiviserar arbetet. Bygg- och miljönämnden 
ansvarar för avdelningens personal och ekonomi 
medan kommunstyrelsen ansvarar för själva 
verksamhetens planverksamhet och exploatering.

För att förbättra tillgängligheten gällande bygglov 
har förvaltningen haft öppet hus vid fyra tillfällen 
under året. Intresset var störst under våren då 
många fastighetsägare hade planer på byggprojekt 
inför sommaren. Vid två tillfällen erbjöds även 
energi- och klimatrådgivning.

I augusti medverkade förvaltningen på Håbo 
festdag där information om översiktsplanen, 
planerings- och bygglovsfrågor samt energi- och 
klimatrådgivning erbjöds. Förvaltningen uppmärk-
sammande även Earth Hour i samarbete med Håbo 
bibliotek. Invånarna bjöds på en energi- och klimat-
utställning, energipyssel för barn och energi- och 
klimatrådgivning.

Under våren fortsatte arbetet med att införa det 
nya höjdsystem (RH 2000) som förberetts under två 
år. Övergången till det nya systemet sker den 9 maj.

Under hösten genomförde miljöavdelningen tillsyn 
på kommunens samtliga förskolor. Avdelningen 
valde att fokusera på förekomsten av kemikalier i 
förskolemiljön samt på förskolelokalernas skick. 
Flertalet av avvikelserna som framkom är kopp-
lade till lokalerna som temperatur, ventilation, 
buller, fukt och upplevd ohälsa. De fristående 
förskolorna har kommit längre i sitt arbete med 
att aktivt minska förekomsten av kemikalier i 
förskolemiljön jämfört med de kommunala försko-
lorna som precis har påbörjat arbetet.

Under året har förvaltningen vakanta tjänster. 
Detta har inneburit en hög arbetsbelastning på 
förvaltningen och har även påverkat resultatet på 
flera sätt. Konkurrensen om personal inom teknik, 
planering, bygglov och projektledning är stor i 
Stockholmsregionen, både från andra kommuner 
och privata företag. Även miljöavdelningen har 
haft stor personalomsättning. Detta har inneburit 
att visst tillsynsarbete blivit nedprioriterat som 
tillsynen av flertalet miljöfarliga verksamheter 
samt tillsynen av enskilda avloppsanläggningar.

Intern kontroll
Bygg- och miljönämnden godkänner en plan för 
intern kontroll i februari 2016 samtidigt som 
fjolårets plan följs upp.
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Årets plan för intern kontroll innehåller 15 områ-
den som anses särskilt viktiga. Bland annat rör 
det sig om att säkerställa att all hantering av 
ärenden är effektiv och kvalitetssäker samt att 
ärendena avslutas korrekt. Andra områden som 
anses viktiga för den interna kontrollen handlar 
om förbättring av tillgänglighet, översyn av 
nämndens taxor och avgifter samt kontroll av 
nämndens inrapporterade data som används i 
statistik och jämförelser.

Vid årets slut kan det konstateras att en stor del 
av åtgärderna är gjorda. Dock har inte alla åtgär-
der kunnat prioriteras. Detta kan förklaras av 
brist på tillgängliga resurser under året. Några av 
åtgärderna har påbörjats under året och kommer 
att slutföras under nästkommande år.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Externa intäkter 8 800 8 558 5 989 -2 569

Interna intäkter 604 0 3 358 3 358

Summa intäkter 9 404 8 558 9 347 789

Verksamhetsköp, 
bidrag, under-
hållsmaterial

-2 146 -2 340 -2 201 139

Personalkostna-
der

-16 395 -21 777 -18 411 3 366

Övriga kostnader -3 665 -3 367 -3 691 -324

Interna kostnader -884 -483 -639 -156

Summa kostnader -23 090 -27 967 -24 942 3 025

Resultat -13 686 -19 409 -15 595 3 814

Bygg och miljönämnden redovisar ett överskott på 
3,8 miljoner kronor.

Under året ökade intäkterna jämfört med budget 
och även jämfört med föregående år. Intäkterna 
består främst av bygglovavgifter, planavgifter, 
tillsynsavgifter och tillståndsavgifter samt intäkter 
för utfört arbete i plan- och exploateringsprojekt.

Den huvudsakliga anledningen till att de externa 
intäkterna blivit lägre än budgeterat är att ned-
skrivning av vissa planprojekt gjordes under året. 
Det har minskat intäkterna med cirka 1,4 miljoner 
kronor. Ytterligare en anledning är att vissa interna 
intäkter har budgeterats som externa vilket medför 
en avvikelse mot budget och föregående år både när 
det gäller externa och interna intäkter.

De interna intäkterna har ökat vilket främst beror 
på att ett nytt upplägg för tidsredovisning i plan- 
och exploateringsprojekten har införts. Det inne-
bär ökade interna intäkter till verksamheterna för 
utfört arbete i projekten löpande under året. 
Tidigare år tillfördes intäkterna först efter att 
projektet avslutats. För kommande år kommer 
tidsredovisningen månadsvis belasta plan- och 
exploateringsprojekten och ge en intäkt till de 
berörda verksamheterna.

De minskade kostnaderna för bidrag beror på att 
kostnaderna för bostadsanpassning blivit något 
lägre än budgeterat.

Under året har personalomsättningen varit 
relativt hög inom nämnden vilket resulterat i lägre 
personalkostnader än budgeterat. Det har varit 
omsättning av personal inom bygglov-, miljö- samt 
plan- och utvecklingsavdelningen. Inom bygglov- 
och miljöavdelningarna är de flesta tjänsterna 
tillsatta vilket innebär att kostnaden kommer att 
öka jämfört med i år. Vakanserna inom plan- och 
utvecklingsavdelningen är främst nya tjänster som 
har utlysts. Då det är svårrekryterade kompeten-
ser finns en risk att det dröjer innan samtliga 
tjänster är tillsatta.

Övriga kostnader har ökat något jämfört med 
budget vilket beror på ökade kostnader för annon-
sering, konsultkostnader och ökade kostnader för 
lantmäteriförrättningar.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Bygg- och miljönämnd -240 -209 -198 11

Nämndadministration -43 -90 -82 8

Kart, mät, GIS -1 745 -2 146 -1 407 739

Plan- och utvecklings-
avdelning

-5 680 -7 190 -5 228 1 962

Byggavdelning 603 -1 704 -999 705

Förvaltningsledning -1 668 -2 297 -2 332 -35

Konsument- och  
energirådgivning

0 0 0 0

Miljöavdelning -2 151 -2 796 -2 591 205

Bostadsanpassning -2 762 -2 977 -2 758 219

Summa -13 686 -19 409 -15 595 3 814

Bygg- och miljöförvaltningens samlade årsresultat är 
ett överskott om 3,8 miljoner kronor.

Verksamheten kopplat till mät, kart och GIS lämnar 
vid årets slut ett överskott på 739 000 kronor. Detta 
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förklaras av att intäkterna är betydligt högre än 
budget. Den ökade intäktsnivån är kopplad till den 
höga byggtakten i kommunen.

Plan- och utvecklingsavdelningens samlade över-
skott uppgår till knappt 2 miljoner kronor. Bakgrun-
den till överskottet är bland annat att det varit en 
del vakanta tjänster. Den största delen av överskot-
tet förklaras dock av nytt sätt att göra tidsredovis-
ning för plan- och exploateringsprojekt. Under året 
har även avskrivning av några planprojekt gjorts 
vilket försämrat resultatet med 1,4 miljoner kronor.

Bygglovsavdelningens överskott förklaras till viss 
del av högre intäkter än budget, men till större del 
av lägre personalkostnader än budget. Den lägre 
kostnaden beror framförallt på att det mellan 
rekryteringar blivit tjänster som inte blivit till-
satta under vissa perioder.

Miljöavdelningens överskott beror främst på lägre 
personalkostnader som uppstått i samband med 
personalomsättning inom avdelningen.

Verksamheten vad gäller bostadsanpassningsbi-
drag redovisar ett överskott trots stor ärendevolym 
och en del kostsamma åtgärder.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -120 0 -149 -149

Summa -120 0 -149 -149

Bygg- och miljöförvaltningen har år 2016 inte 
någon budget vad gäller investeringar. Under året 
har behov av fler arbetsplatser uppstått vilket 
medfört att en öppen yta på avdelningen omvand-
lats till ett kontorslandskap med sex arbetsplatser 
genom en investering av kontorsmöbler på 149 000 
kronor.

Viktiga förändringar och trender
Håbo kommun ligger i storstockholmsområdet som 
präglas av stark tillväxt. Allt fler vill bo i kommu-
nen samtidigt som bostadsbristen är stor. Kommu-
nen har en omfattande planering för att möjliggöra 
nya bostäder och kan därmed sägas ta sitt ansvar 
för bostadsförsörjningen i regionen.

Idag finns över 600 bostäder i färdiga byggrätter i 
lagakraftvunna detaljplaner. Räknas de pågående 
planprojekten som väntas bli klara under de 
kommande fyra åren samman kommer ytterligare 

cirka 3000 nya bostäder att finnas. Faktiskt utfall 
av färdigställda bostäder var 65 under 2015, vilket 
var fler än de senaste åren. Den officiella statisti-
ken för 2016 kommer först under kommande vår 
men redan nu kan konstateras att antalet färdig-
ställda bostäder för året visar på en fortsatt 
ökande trend.

Det har under senaste åren varit ett stort intresse 
från byggherrar att få markanvisning och att 
bygga bostäder, främst i centrala Bålsta. Det står 
klart under 2016 att betalningsviljan när det 
gäller markpris på bostadsmark ökat kraftigt. 
Detta har bland annat framkommit i de markan-
visningstävlingar som har genomförts för kvarte-
ret 9 i Bålsta centrum.

Ett relativt nytt inslag i bostadsförsörjningen 
handlar om att skapa bostäder för nyanlända.  
I och med att kommunens kvot för mottagande 
ökar så ökar behovet av snabba insatser för att 
lösa boendefrågan. Kommunen har valt att und-
vika tillfälliga boenden i moduler utan söker mer 
hållbara lösningar där de nyanlända har goda 
förutsättningar att bli integrerade i övriga sam-
hället.

En av förvaltningens stora utmaningar är till-
gången till arbetskraft. Då kommunen är i tillväxt 
behöver också resurserna förstärkas för att möta 
upp den ökade arbetsvolymen.

Inom bygg- och miljöförvaltningens verksamhets-
område är det svårrekryterat. Kommunen ligger i 
en tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft 
är hård från såväl andra kommuner som privata 
företag. Utmaningen för kommunen de kommande 
åren är att både lyckas behålla personal och att 
vara en attraktiv arbetsgivare vid nyrekryteringar.

Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att 
förenkla myndighetsutövningen för såväl handläg-
gare som invånare och företagare. Genom att 
utveckla effektiva processer blir handläggningen 
kortare. Invånarna har allt större krav och för-
väntningar på att deras ärende ska få en snabb 
hantering. Utnyttjandet av e-tjänster är en själv-
klarhet i dag och bygglovhanteringen är först ut 
med en e-tjänst för bygglovansökan. Flera steg är 
gjorda för en digital ärendehandläggning på 
förvaltningen. Utvecklingen av digital handlägg-
ning kommer att fortsätta under kommande år och 
är beroende av att kommunens införande av ett 
e-arkiv.
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Uppdrag och ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
kommunens barnomsorg, grundskola, grundsär-
skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenut-
bildning och den kommunala musikskolan.

I kommunal regi finns förskola, omsorg på obe-
kväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gym-
nasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning 
och musikskola. Dessutom finns det i Håbo kom-
mun även fem fristående förskolor, tre fristående 
dagbarnvårdare och tre friskolor varav två har 
fritidshem. Förberedelseklasser och särskilda 
undervisningsgrupper ingår i skolområdet och 
rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna 
Dalen finns grundsärskolan med eget fritidshem.
Barn- och elevhälsoenhetens verksamhet spänner 

över det specialpedagogiska, medicinska, sociala, 
psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten 
har ett nära samarbete med alla kommunala 
förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan. 
Dessutom ligger aktivitetsansvar och samordning 
för nyanlända elever inom enheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar 
placeringar, vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning, 
skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrå-
gor, fakturering, kravverksamhet med mera. 
Kontoret har även enheter för utveckling.

Förvaltningens totala kostnader finansieras 
framför allt genom anslag från kommunfullmäk-
tige men även genom övriga intäkter, främst 
reglerade föräldraavgifter och statsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning
Projektet	RIK-	förskola	(reflekterad,	identifierad	kvalitet)	
har startats upp under året och har som syfte att kva-
litetssäkra verksamhetens språkutvecklingsarbete. Stu-
dieresultaten för de elever som lämnade årskurs 9 är 
mycket goda, med hög behörighet till gymnasieskolan 
och det högsta genomsnittliga meritvärdet någonsin i 
kommunen.

Den kommunala musikskolan har genomfört den pla-
nerade satsningen på att införa obligatorisk musiklek. 
Grundskolans olika samverkansformer med vårdnads-
havare behöver utvecklas. Vårdnadshavare har ge-
nerellt sett ett högt förtroende för förskoleverksamhe-
ten. De höga värdena är ett resultat av ett medvetet 
värdegrundsarbete.

Flera nyrekryteringar inom förskola och skola har gjorts. 
På Futurum har evakueringen av elever från övre  
Futurum startats, på grund av arbetsmiljöproblem, un-
der senare delen av hösten. Renoveringen/ombygg-
naden av skolan startas våren 2017 och beräknas 
pågå till hösten 2018.

Elever från Fridegårdsgymnasiet har haft stora framgång-
ar inom Ung företagsamhet med många utmärkelser. 
Skolan har upplevt ett ökat söktryck under året och stu-
dieresultaten har ytterligare förbättrats ytterligare.

Kommunen planerar för en hög utbyggnadstakt un-
der de kommande åren. Detta styr planering för de 
kommande åren då nya förskolor och skolor måste 
etableras. Detta kan ske i såväl egen som i annan regi.

Förvaltningens resultat hamnar på ett överskott med 
7,5 miljoner kronor. Det är främst gymnasieverksamhe-
ten som bidrar till överskottet. Även fritidshem och för-
skola bidrar till förvaltningens positiva resultat.
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Måluppfyllelse 
Attraktiva Håbo

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbos kommu-
nala förskolor och skolor ska nå höga 
resultat.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andelen elever som har 

godkänt på alla delprov 

i årskurs 3 i de nationella 

proven är för Ma år 

2016 75 procent (2013: 

70 procent).

75% 88%

Andelen elever som 

har godkänt på alla 

delprov i årskurs 3 i de 

nationella proven är för 

Sv 75 procent (2014: 69 

procent)

75% 93%

Andelen elever som har 

godkänt på alla delprov 

i årskurs 6 i de nationella 

proven är för Ma år 

2016 95 procent (2014: 

89 procent).

90,4% 95% 93,8%

Andelen elever som 

har godkänt på alla 

delprov i årskurs 6 i de 

nationella proven är för 

Sv 95 procent (2014: 92 

procent).

93,6% 95% 94,2%

Andelen elever som 

har godkänt på alla 

delprov i årskurs 6 i de 

nationella proven är för 

Eng 95 procent (2014: 

92 procent)

95,8% 95% 92,9%

Meritvärden för elever 

som slutar årskurs 9 ska 

nå 214 meritpoäng år 

2016 (2014: 209 p)

222,2 214 225,3

Meritvärden för elever 

som slutar gymnasiet 

14 be-tygspoäng (2014: 

13,7 p)

13,7 14 14,07

Andel behöriga elever 

till något nationellt 

program på gymnasiet 

är för 2016 95 procent 

(2014: 93 procent)

92% 95% 92,2%

Andel årsarbetare med 

pedagogisk hög-

skoleutbildning inom 

förskolan ska 2016 vara 

35 procent (2014: 33 

procent)

29% 35% 29%

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andel årsarbetare med 

pedagogisk hög-

skoleutbildning inom 

fritidshem ska 2016 vara 

35 procent (2014: 33 

procent)

28% 35% 28%

Andel behöriga lärare 

inom grundskola ska 

2016 vara 84 procent 

(2014: 82 procent)

77% 84% 78%

Andel behöriga lärare 

inom gymnasieskolan 

84 procent (2014: 81 

procent)

81% 84% 81%

Utfallet i de mål som berör de nationella proven i åk 3 (1 och 2 
ovan) är beräknade som ett genomsnitt av resultaten på de olika 
delproven.

Nyckelindikatorerna för kunskapsmålen visar  
att måluppfyllnaden är god. Trots att Skolverket 
slutat presentera statistik över hur stor andel av 
eleverna som har godkänt på alla delprov på de  
nationella proven i årkurs 3 utan endast redovisar 
resultaten delprov för delprov, kan vi konstatera 
att våra elever i årskurs 3 gör bra ifrån sig.

Det är området skriftliga räknemetoder som 
behöver ges större uppmärksamhet i undervisning-
en. På alla andra delprov, både i matematik och 
svenska, ligger resultaten över, på eller strax 
under rikssnittet.

När det gäller resultaten på de nationella proven i 
årskurs 6 var måltalen högt uppsatta. De resultat 
som eleverna presterade är, trots att de inte når 
måltalen, väldigt goda. Jämfört med förra året  
har resultaten förbättrats i matematik och svens-
ka, medan resultaten i engelska försämrats något.

Meritvärdet för årskurs 9 och de elever som 
lämnade gymnasiet är mycket bra.

På huvudmannanivå kommer resultatuppföljning 
fortfarande vara ett fokusområde för de kvalitets-
dialoger som genomförs med verksamheterna varje 
termin. Resultaten presenteras för nämnden.

Ett arbete med att ytterligare förbättra resultaten 
i förskolan har startats. Projektet RIK- förskola 
har som syfte att kvalitetssäkra verksamhetens 
språkutvecklingsarbete.

När det gäller värdena för personal med utbild-
ning för den verksamhet som de arbetar i är 
siffrorna från 2015 och måltalen gäller för 2016. 
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Andelen personal med högskoleutbildning i försko-
lan och på fritidshemmen har länge varit låga och 
minskade från 2014 till 2015. Att lyckas med att 
rekrytera personal med utbildning för dessa 
verksamheter är ett viktigt förbättringsområde, 
men så länge som tillgången på utbildad personal 
är låg måste även andra åtgärder vidtas. Ett exem-
pel på detta är att utbilda den personal som inte  
är behörig för verksamheternas uppdrag och syfte, 
samt att ge stöd i genomförandet av aktiviteter. 
Det finns en risk att läget kommer att försämras 
då bristen på legitimerade lärare blir allt påtagli-
gare. Förvaltningen driver ett arbete med att Håbo 
kommun ska bli en attraktiv arbetsplats.

Kvalitativa och effektiva Håbo

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Alla barn och 
elever i Håbos kommunala förskolor och 
skolor ska minst nå målen. Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andelen elever i årskurs 9 

som når godkänt i samt-

liga ämnen ska för 2016 

minst vara 75 procent 

(2014: 72,6 procent)

73,1% 75% 76,2%

Digital uppföljning ska 

finnas	för	samtliga	elever	

i alla årskurser och alla 

ämnen, och när de 

anges i årliga upp-följ-

ningar ska detta år 2016 

uppfyllas till 100 procent

100% 75%

Andelen elever som 

fullföljer gymnasieut-

bildningen inom 4 år 

i kommunen ska 2016 

inklusive IM vara minst 

74 pro-cent (2014: 72,5 

procent)

74% 76,2%

Elevernas läsförmåga 

i slutet av skolår 2 visar 

sig i DLS-tester. Andelen 

elever med låga stani-

nevärden (1 och 2) skall 

minimeras efter insatser 

under årskurs 3. Alla 

elever läser efter åk 3.

100% 77,3%

Värden på de nyckelindikatorer som har med 
kunskapsresultaten från vårterminen 2016 att 
göra visar på goda resultat.

När det gäller digital registrering av samtliga 
elevresultat, konstateras vid de genomförda 

kvalitetsdialogerna att resultaten för alla elever 
ännu är inte inlagda i systemet men att andelen 
ökat sedan förra året. Förvaltningen har under 
året infört en uppgradering av systemet till IST 
Lärande med avsikten att förenkla hanteringen  
av elevresultat i systemet.

Elevernas läsförmåga är föremål för ett utvecklings-
arbete. Under året har förvaltningen startat ett 
projekt Läs och skriv F-3. Syftet med projektet är att 
sprida bra metoder för läsinlärning och ge stöd till 
elever som inte når målen. Förhoppningen är att det 
kommer att leda till att fler elever blir duktiga på 
att läsa. Resultaten från de diagnostiska testerna 
(DLS) i årskurs 4 som genomförts under läsåret 
15/16 visar att den aktuella elevgruppen förbättrat 
sina resultat avsevärt från årskurs 2 till årskurs 4.
 
Hållbara Håbo

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbos kommu-
nala förskolor och skolor ska vara trygga 
och främja en livslång lust att lära Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Den andel av de som 

erbjudits plats inom 

förskoleverk-samheten 

har fått plats på önskat 

placeringsdatum ska för 

2016 vara 100 procent

100% 94%

Den andel av de som 

erbjudits plats inom 

förskoleverk-samheten 

har fått plats på önskat 

placeringsdatum ska för 

2016 vara 100 procent

100% 94%

Föräldrars syn på förskola 

angående trygghet år 

2016 ska öka till 97 pro-

cent (2014: 95 procent)

97% 97% 97%

Föräldrars syn på skola 

angående trygghet 

år 2016 ska öka till 88 

procent (2014: 85,8 

procent)

88% 81%

Föräldrars syn på fritids-

hem angående trygg-

het år 2016 ska för fritids-

hem öka till 93 procent 

(2014: 91,4 procent)

93% 87%

Andel elever i särskilda 

undervisningsgrupper 

ska minska från 4,1 

procent till 3,5 procent 

år 2016.

3,5% 2,3%
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Resultat från enkätfrågor till elever och föräldrar 
visar att det fortfarande finns ett utvecklingsom-
råde kring vårdnadshavares förväntningar och 
hur vi uppfyller dessa. Våra olika samverkansfor-
mer med vårdnadshavare behöver utvecklas. 
Vårdnadshavare har generellt sett ett högt förtro-
ende för förskoleverksamheten. De höga värdena 
är ett resultat av ett medvetet värdegrundsarbete.

Andelen elever som går i särskild undervisnings-
grupp har ytterligare minskat från 4,1 procent till 
2,9 procent i mars och nu 2,3 procent. Detta beror på 
att antalet elever i de särskilda grupperna minskat 
samtidigt som antalet elever totalt i grundskolan ökat.

Andelen som får plats på önskat datum i förskolan 
är för närvarande inte fullt 100 procent. Detta 
beror på att efterfrågan på förskoleplatser ökat på 
grund av den expansion som kommunen genomgår. 
Den ökade efterfrågan medför att det tar lite 
längre tid innan vårdnadshavare kan erbjudas en 
plats i förskoleverksamheten.
 
Håbo en kommun med sund ekonomi

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbos kommu-
nala förskolor och skolor ska kännetecknas 
av en resurseffektiv verksamhet. Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Kostnad per inskrivet barn i 

förskolan
92 749 90 211 88 230

Kostnad per inskriven elev i 

fritidshem
12 452 20 294 20 393

 
Inskrivna barn per årsarbe-

tare i förskola
5,9 5,3

 
Inskrivna elever per  

årsarbetare i fritidshem
24 21,8

Kostnad per elev i  

grundskolan
84 640 81 338 81 497

Kostnad per elev i  

gymnasieskolan
64 617 62 295 55 811

Statistiken från Skolverket avseende årsarbetare i förskola och  
fritidshem är ännu ej publicerade.

Ovanstående kostnader avser enbart barn- och 
utbildningsnämndens kostnader för verksamhet i 
egen regi. Måltalen för 2016 är anpassade efter 
beslutad budgetram.

Verksamheterna Komvux (kommunal vuxenutbild-
ning) och SFI (svenska för invandrare) har under 
året övergått från egen regi till köp av utbildnings-
platser från andra utövare och samverkansavtal 
med Upplands-Bro.

När det gäller siffrorna om antal barn per årsarbe-
tare visar preliminära beräkningar, där endast 
personal som arbetar i barngrupperna ingår, 
värdena 5,6 barn per årsarbetare i förskolan och 
22,3 barn per årsarbetare i fritidshemmen.

Den samlade bedömningen är att målet är nått.
 
Mått
Produktion

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Antal barn i förskola, egen regi 856 954 946

Antal barn i förskola, annan 
huvudman

169 164 181

Antal barn i pedagogisk omsorg, 
annan huvudman

15 14 18

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 083 1 106 1 055

Antal barn i fritidshem, annan 
huvudman

162 152 150

Antal barn i förskoleklass, egen 
regi

246 234 232

Antal barn i förskoleklass, annan 
huvudman

41 38 41

Antal barn i grundskola, egen 
regi

2 117 2 189 2 187

Antal barn i grundskola, annan 
huvudman

518 522 530

Antal barn i grundsärskola, egen 
regi

19 16 17

Antal elever i gymnasieskola, 
egen regi

467 515 523

Antal elever i gymnasieskola, 
annan huvudman

454 448 441

Antal elever i gymnasiesärskola, 
egen regi

16 17 16

Antal elever i gymnasiesärskola, 
annan huvudman

2 2 1

Antal barn i förskola, egen regi
I den egna verksamheten är det 17 färre barn 1–3 
år och 9 fler 4–5 år än budgeterat. Det innebär på 
totalen, lägre ersättning till de egna enheterna.

Antal barn i förskola, annan huvudman
En fristående förskola har ökat med 12 barn mot 
budgeterat, vara av större delen är barn på 4-5 år. 
Detta innebär ökade kostnader för ersättning till 
annan huvudman.

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman
Under hösten har en ny utövare av pedagogisk 
omsorg startat i kommunen. Denna var inte 
budgeterad och innebär högre kostnader totalt.

Antal barn i fritidshem, egen regi
Något färre barn inskrivna under våren ger en 
negativ avvikelse på helår jämfört med budget på 
51 barn. Färre antal barn ger lägre ersättning till 
fritidshem i egen regi.
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Antal barn i grundskola, egen regi
Antal elever under året följer det som har budgete-
rats. Under hösten har elevantalet ökat med 60 i 
jämförelse med våren.

Antal barn i grundskola, annan huvudman
Under året har elevantalet ökat med 8 i jämförelse 
med budget. Ökat antal elever för annan huvud-
man ger högre kostnader för köp av verksamhet.

Antal elever i gymnasieskola, egen regi
Den ökning som har skett i egen regi motsvarar 
minskningen av elever inom annan huvudman.

Årets händelser
Barn- och utbildningsnämnden har under 2016 
bland annat behandlat följande: upphandling av 
skolskjuts, riktlinjer för reseersättning, skolplace-
ringsregler, framtida lokalbehov, nyttjande av 
salar för Idrott och hälsa samt uppföljning av 
Skolinspektionens tillsyn.

När det gäller nyanlända i grundskolornas förbe-
redelseklasser fanns vid utgången av 2016, 42 
grundskoleelever placerade, varav 17 inte var 
folkbokförda i Sverige. I Språkintroduktion på 
gymnasiet var 64 elever placerade.

Förskoleverksamhet
Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet 
2015 har flera kompetensinsatser gjorts för att 
kvalitetssäkra verksamheten.

Projektet RIK-förskola (reflekterad och identifierad 
kvalitet) utarbetades i samarbete med kommunens 
läs- och skrivutvecklare. Det är en metod som 
stärker ett medvetet språkutvecklande arbetssätt 
för pedagogerna. Målet är att samtliga kommu-
nala förskolor ska använda sig av metoden. Pro-
jektmodellen provades under höstterminen 2016  
i arbetslag vid Slottsbacken och Gröna Dalens 
förskola.

Värdegrundsarbetet fortsätter och samtliga 
förskolor har även genomfört en värdegrundsut-
bildning i samarbete med Lions Quest. Att detta 
ger goda resultat visas i föräldraenkäten, där 
trygghet för verksamheten visar ett värde på  
97 procent.

Ett lyckat projekt med skolyoga genomfördes på 
Backsippan och Viby förskola. Projektet fortsätter 
även under 2017.

Den gemensamma inkluderingsutbildningen för 
förskola och skola hade sin uppstart i förskolan 
under slutet av året. Samtliga pedagoger kommer 
att delta fram till 2018.

Under 2016 genomfördes och avslutades en tillsyn 
på Raoul Wallenbergskolans förskola samt i 
verksamheten för annan pedagogisk omsorg.
Annehill och Nybyggets förskola är de förskolor 
som delvis renoverats enligt tidigare upprättad 
plan.

Skolverksamhet
Studieresultaten för de elever som lämnade 
årskurs 9 under året är mycket goda med hög 
behörighet till gymnasieskolan och det högsta 
genomsnittliga meritvärdet någonsin.

Ett Läs och skriv-projekt har startats. Syftet är 
att stödja språkutvecklingen hos eleverna i försko-
leklass upp till årskurs 3. Ingen elev ska lämna 
årskurs 3 utan att kunna läsa. Projektet har som 
uppdrag att finna bra diagnostiska verktyg för att 
visa vilka elever som behöver stöd i sin språkut-
veckling. I uppdraget ingår även att ta fram goda 
metoder för att stödja elevers språkutveckling, 
inriktat mot de elever som behöver extra stöd, men 
också för att stimulera alla elevers språkutveck-
ling.

Under året har flera nyrekryteringar av skolledare 
gjorts efter skolledare som slutat delvis på grund 
av pension.

Musikskolans stråkelever åkte till Håbos vänort Ingå i Finland för att  
under några dagar repetera och spela konserter tillsammans  
med Ingås stråkelever.
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På Futurum har evakueringen av elever från övre 
delen av Futurum startats på grund av arbetsmil-
jöproblem under senare delen av hösten. Renove-
ringen/ombyggnaden av skolan startas våren 2017 
och beräknas pågå till hösten 2018.

Under året har Vibyskolan blivit en egen enhet med 
egen rektor. Slottsskolan upphörde att vara ett eget 
rektorsområde. Rektor för Gransäterskolan är 
också rektor för Slottsskolan med en biträdande 
rektor som leder det operativa arbetet på skolan.

Elever från Fridegårdsgymnasiet har under året 
haft stora framgångar inom Ung företagsamhet 
med många utmärkelser. Gymnasiet har upplevt 
ett ökat söktryck under året och studieresultaten 
har ytterligare förbättrats. 68 procent av de 
Håboelever som sökt sådana program som finns  
på Fridegårdsgymnasiet har sökt dit. 27 procent 
av eleverna kommer från närliggande kommuner. 
Det medför att gymnasiet, trots förtätningar och 
ombyggnationer, har ett behov av ett ökat utrym-
me för fler studieplatser i den nära framtiden.

Den kommunala musikskolan har under året 
genomfört den planerade satsningen på att införa 
obligatorisk musiklek.

De fristående skolorna i Håbo kommun fortsätter 
att attrahera många elever och presterar mycket 
goda resultat.

Administration
Förra året infördes flera nya system och e-tjänster. 
Ett omfattande arbete har gjorts under året för att 
anpassa arbetssätt och information till våra nya 
system så att servicen till medborgarna ska bli 
bättre.

Ett omfattande projekt avseende dokumentation 
och administrativa processer har genomförts 
under 2016 i och med det nya ärendehanterings-
systemet Ciceron.

Personalrörlighetssiffrorna för barn- och utbild-
ningsförvaltningen är 15 procent, det motsvarar 
kommunens totala personalomsättning.

Intern kontroll
Förvaltningen har följt upp Plan för intern  
kontroll 2016.

Barn- och utbildningsnämnden godkände en plan 
för intern kontroll i februari 2016 samtidigt som 
fjolårets plan följdes upp. Årets plan för intern 

kontroll innehåller sex områden som anses särskilt 
viktiga.
• Kontroll av effekterna av inkluderingsutbild-

ning.

• Kontroll av om systemet Hypernet används som 
avsett och att underlagen kan ligga till grund för 
analys av barngrupper och kunskapsresultat.

• Kontroll av anmälningar och utredning om 
kränkande behandling.

• Kontroll av inskrivna barn i fritidshemmen.

• Kontroll av kontaktlärare/mentorernas förutsätt-
ningar till förebyggande arbete. Detta har inte 
förvaltningen hunnit med att kontrollera.

• Kontroll av att nyanlända elever erbjuds  
skolplats inom rimlig tid.

Alla kontrollmoment utom kontrollen av systemet 
Hypernet är genomfört. Kontrollerna visar att vi 
kan förbättra oss inom vissa områden men inga 
brister. Kontrollmomentet som inte hunnits med 
flyttas över till nästa års plan.

Valfrihet och konkurrens
Det fria skolvalet är en grundläggande rättighet 
för barn och elever i kommunen. Inom förskolan är 
andelen barn i annan huvudman 15,5 procent och 
inom grundskolan 16,6 procent.

Totalt deltar nu 766 ungdomar folkbokförda i Håbo 
kommun i gymnasieutbildning, av dessa går 382 
på Fridegårdsgymnasiet. Detta motsvarar 50 
procent. 444 ungdomar folkbokförda i Håbo går på 
något av de fyra nationella program som Fridegård 
erbjuder, 300 av dessa ungdomar går på Fridegård 
vilket motsvarar 68 procent.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Externa intäkter 71 024 72 080 90 597 18 517

Interna intäkter 234 229 316 913 322 881 5 968

Summa intäkter 305 253 388 993 413 478 24 485

Verksamhetsköp, 
bidrag, under-
hållsmaterial

-121 033 -127 485 -125 602 1 883

Personalkostnader -329 129 -350 098 -353 558 -3 460

Övriga kostnader -35 533 -29 038 -46 979 -17 941

Interna kostnader -290 399 -386 205 -383 626 2 579

Summa kostnader -776 094 -892 826 -909 765 -16 939

Resultat -470 841 -503 833 -496 287 7 546
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Budgeten för barn- och utbildningsnämnden 
uppgår till 503,8 miljoner kronor. De externa 
intäkterna finansierar 12,5 procent av den totala 
budgeten.

Ökningen av externa intäkter i jämförelse med 
budget beror på ökningen av statsbidrag från 
Skolverket med 5,9 miljoner kronor, ökad försälj-
ning till andra kommuner av barn- och elevplatser 
5,0 miljoner kronor, driftsbidrag från Migrations-
verket 4,5 miljoner kronor samt ersättning från 
Försäkringskassan med 915 000 kronor.

När det gäller de interna intäkterna har ersätt-
ningen, i jämförelse med budget, till förskolorna 
minskat med 2,3 miljoner kronor och för skolorna 
har det skett en ökning med 8,4 miljoner kronor. 
De ökade intäkterna för skolorna beror på föränd-
rad ersättningsmodell för tilläggsbelopp och 
resursbelopp samt förändring av elevpeng. En 
ökad intern intäkt inom förvaltningen motsvaras 
av en lika stor kostnad.

Lönekostnaderna har ökat under året i jämförelse 
med budget. Utbetalning av statsbidrag innebär i 
regel en motprestation av verksamheten. Motpres-
tationen är oftast kopplad till personal. Antingen 
kan det vara krav på fler personal i verksamheten 
eller lönepåslag. Det är därför som lönekostnader-
na har ökat.

Inför år 2016 hade förvaltningen budgeterat med 
en lägre kostnad av 15 miljoner kronor för att få 

budgeten i balans. Övriga kostnadsposter som 
bidrar till avvikelsen är tillfällig inhyrd personal 
989 000 kronor, IT-support 626 000 kronor samt 
övriga tjänster 714 000 kronor. Under året har 
ökade externa intäkter inneburit att förvaltningen 
har, trots budgeterade lägre kostnader, ett positivt 
resultat

Minskade interna kostnader beror på minskad 
ersättning till förskolan. Färre barn än budgeterat 
ger lägre ersättning ut till respektive förskola.

Avvikelsen mellan åren beror på en ökning av 
både barn och elever inom förvaltningens samtliga 
verksamheter vilket innebär en högre kostnad. 
Även den stora flyktingströmmen har påverkat 
förvaltningens kostnader mellan åren. Intäkterna 
för statsbidrag har ökat vilket innebär högre 
externa intäkter. Fler barn och elever samt ökade 
statsbidrag innebär högre personalkostnader.

Driftredovisning
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Barn och utbild-
ningsnämnd

-425 -500 -383 117

Nämndadminis-
tration

-343 -357 -455 -98

Allmän kulturverk-
samhet

-567 -557 -480 77

Musikskola -5 135 -5 567 -5 466 101

Öppen förskola -1 706 -1 938 -1 917 21

Omsorg på OB-tid 0 -3 543 -3 486 57

Förskola -95 986 -103 771 -102 946 825

Vårdnadsbidrag -480 -400 -361 39

Pedagogisk 
omsorg

-1 055 -1 103 -1 181 -78

Fritidshem -16 997 -26 126 -25 120 1 006

Förskoleklass -8 940 -11 944 -11 865 79

Grundskola -221 448 -220 744 -221 275 -531

Grundsärskola -9 141 -8 293 -8 050 243

Gymnasieskola -79 502 -82 982 -76 046 6 936

Gymnasiesärskola -6 476 -7 618 -7 241 377

Grundläggande 
vuxenutbildning

-571 -859 -1 216 -357

Gymnasial vuxen-
utbildning

-2 733 -2 663 -1 548 1 115

Särvux -1 011 -973 -750 223

Aktivitetsansvaret -314 -569 -702 -133

Svenska för in-
vandrare

-1 795 -2 199 -2 245 -46

Elevhälsoenhet 
övergripande 
administration

-1 105 0 0 0

Övergripande 
verksamhet

-15 140 -21 127 -23 554 -2 427

Summa -470 870 -503 833 -496 287 7 546

Studenten!
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Förvaltningens resultat innebär ett överskott med 
7,5 miljoner kronor. Det är främst gymnasieverk-
samheten som bidrar till överskottet. Även fritids-
hem och förskola bidrar till förvaltningens positiva 
resultat.

Underskottet på övergripande verksamhet beror på 
ombyggnationen av Futurumskolan. Under tiden 
som Futurumskolan renoverar sina lokaler kom-
mer förvaltningen ha dubbla hyreskostnader. Dels 
för tomma lokaler i samband med renoveringen 
samt för de uppställda paviljongerna under tiden 
som renoveringen fortgår.

Kommunfullmäktige tog beslut inför årsbokslutet 
om en tilläggsbudget till barn- och utbildnings-
nämnden med anledning av flyktingsituationen 
under året. Tilläggsbudgeten på 7,3 miljoner 
kronor har bland annat använts till ombyggnation 
till fler klassrum på gymnasiet, uppsättning av 
paviljonger på Gröna Dalenskolan, ökning av 
modersmålsundervisning samt att täcka ökade 
kostnader i samband med språkintroduktion på 
gymnasiet och till förberedelseklasser inom 
grundskola.

Totalt har verksamheten förskola ett överskott på 
825 000 kronor mot budgeterat och resultatet är 
högre än föregående år. Totala antal barn är nio 
barn fler än budgeterat. De kommunala försko-
lorna har lägre antal barn, framförallt 1–3 åring-
ar vilket innebär en lägre kostnad för nämnden. 
En av de fristående förskolorna i kommunen har 
ökat sitt barnantal, mestadels med barn i åldern 
4–5 år, vilket ger en högre kostnad än budgeterat. 
Totalt är kostnaden för ersättning per barn lägre 
än budgeterat.

De kommunala förskolorna har ett resultat i 
balans med budget. Det beror främst på lägre 
personalkostnader vid rekryteringar. Det är stor 
brist på förskollärare vilket innebär svårigheter 
att tillsätta dessa tjänster med behörig personal. 
Detta syns även tydligt i nyckelindikatorn (Andel 
årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning 
inom förskola).

Överskottet beror även på att centrala tjänster 
inom elevhälsan inte kunnat tillsättas under året.

Överskottet på fritidshem beror på att antal barn 
inom fritidsverksamheten, både i egen regi och 
annan huvudman, är lägre än budgeterat vilket 
innebär minskad volymersättning. Den stora 
skillnaden mellan åren beror på att lokalkostna-

derna som år 2015 låg på grundskolan belastade 
resultatet år 2016 för fritidshem med 7,2 miljoner 
kronor.

Fler elever inom grundskolans fristående verksamhe-
ter innebär en ökad ersättning i jämförelse med 
budget. Även ökningen av elevpengen som gjordes har 
inneburit ökade kostnader under året. Med hänsyn 
till grundskolans verksamhetskostnader och ökad 
ersättning för asylsökande elever från migrations-
verket har förvaltningen, förutom köp av fristående 
verksamhet, ett resultat i paritet med budget.

I kostnaderna för grundskolan år 2015 låg även 
lokalkostnader både för fritidsverksamhet och 
förskoleklasser. Det är därför som en jämförelse 
mellan åren visar på en högre kostnad för grund-
skolan år 2015. Efter justering mellan verksam-
heternas lokalkostnader, innebär det att grund-
skolan har blivit 6,3 miljoner kronor dyrare i 
jämförelse mellan åren. Detta är en förväntad 
kostnadsökning som beror på löneökningar, 
demografiska förändringar och specifika satsning-
ar inom grundskolan.

Allt fler elever vill studera på Fridegårdsgymna-
siet. Det innebär att fler elever har valt Fride-
gårdgymnasium och att kostnaderna har minskat 
för köp av skolplatser från kommuner och andra 
fristående aktörer. Det är dock inte färre köp av 
skolplatser som bidrar till den stora minskningen 
av kostnaderna motsvarande 4,5 miljoner kronor, 
utan kostnadsbesparingen beror till stor del på 
budgeterade dyra gymnasieprogram som inte 
elever har valt. Även lägre kostnader för skolskjut-
sar 570 000 kronor bidrar till överskottet.

Fridegårdsgymnasiet har ett positivt resultat vid 
årets slut på 1,8 miljoner kronor. Det är bland 
annat statsbidrag för lärarlyftet och förstelärare, 
effektivisering av befintliga personalresurser, 
försäljning av gymnasieplatser till andra kommu-
ner och ersättning för asylsökande elever, som 
bidrar till överskottet.

Totalt visar vuxenutbildningen inklusive SFI 
(svenska för invandrare) ett överskott med 712 000 
kronor. Överskottet beror på färre elever inom 
gymnasial vuxenutbildning än budgeterat. Däre-
mot har elevantalet ökat inom grundläggande 
vuxenutbildning och SFI, vilket innebär högre 
kostnader än planerat.

Övriga verksamheter som har ett över- eller 
underskott är gymnasiesärskolan, särskild vuxen-
utbildning för vuxna och aktivitetsansvaret. När 
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det gäller gymnasiesärskolan är det främst ökad 
försäljning och minskat köp av särgymnasieplatser 
som utgör det positiva resultatet. Särskild vuxen-
utbildning för vuxna har lite lägre undervisnings-
kostnader och aktivitetsansvaret något högre 
personalkostnader än budgeterat.
 
Investeringar
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Inkomster

Utgifter -3 392 -3 000 -2 671 329

Summa -3 392 -3 000 -2 671 329

Förskolans investeringar på 54 000 kronor har 
under året använts till upprustning av förskole-
kontoret. Grundskolan har använt i stort sett 
hela investeringsbudgeten på 2,1 miljoner kronor. 
Det som har köpts in under året är främst 
skolmöbler 1,4 miljoner kronor samt inventarier 
för uppstart av nytt klassrum på Gröna Dalen-
skolan 532 000 kronor. Fridegårdsgymnasiet har 
investerat 328 000 kronor i skol- och kontors-
möbler. Resterande investeringar omfattar bland 
annat kontorsmöbler på förvaltningen och inköp 
av diskmaskin till Café Fridegård.

Viktiga förändringar och trender
Kommunen planerar för en hög utbyggnadstakt 
under de kommande åren. Detta styr planeringen 
för de kommande åren då nya förskolor och skolor 
måste etableras. En sådan kan ske i såväl egen 
som annan regi.

Förskola
För tidsperioden 2020–2025 har tre scenarier 
tagits fram och som innebär att nya förskolor 
måste starta för att möta behoven. Fram till och 
med 2019 anger prognoserna en ökning med 
240–350 fler barn 1–5 år och mellan 2020 och 
2025 tillkommer 320–670 fler barn 1–5 år.

Grundskola
De scenarier som prognostiserar grundskolans 
utveckling anger att kommunen till och med år 
2019 bör räkna med en ökning motsvarande 
370–480 fler grundskolelever F-9. Mellan 2020  
och 2025 tillkommer ytterligare 640–1380 grund-
skoleelever F–9.

Gymnasieskola
Utifrån ett antagande att alla som bor i Håbo  
kommun och vill gå på de program som Fride-
gårdsgymnasiet erbjuder får det, innebär det att  

cirka 50 procent av eleverna bör gå där. Prognoser 
visar att kommunen, till och med 2019, får 20–150 
fler elever i gymnasieålder och mellan 2020 och 
2025 tillkommer ytterligare 100–200 elever. 
Gymnasiet tar också emot elever från andra 
kommuner. Det innebär att kommunen måste 
planera för 400-450 nya gymnasieelevplatser i 
anslutning till Fridegårdsgymnasiet.

Statliga utredningar
I en nationell utredning Mer tid för kunskap, 
föreslås att förskoleklassen kvarstår som en egen 
skolform men blir obligatorisk. Enligt förslaget ska 
skolplikt då inträda vid sex års ålder. Utredningen 
föreslår även att skolplikten ska förlängas, under 
högst ett år för en elev som inte har uppnått 
behörighet till ett nationellt yrkesprogram i 
gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta 
årskursen i grundskolan. Skolhuvudmännen 
bestämmer om den förlängda skolplikten ska 
fullgöras inom ett introduktionsprogram i gymna-
sieskolan eller i grundskolan. Förslagen föreslås 
bli införda läsåret 2017/18.

Vidare föreslår utredningen att huvudmannen  
ska erbjuda undervisning i lovskola till elever i 
årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskaps-
kraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte 
blivit behöriga till ett nationellt program i gymna-
sieskolan. Deltagande i lovskola ska vara frivilligt 
för eleverna. Förslaget föreslås träda i kraft den  
1 januari 2017.

I en annan utredning Gymnasieutredningen 
föreslås förändringar när det gäller intag till 
gymnasiet. Där föreslås att behörig till gymnasiet 
är den som har godkänt i tolv ämnen, vilket ska 
gälla för samtliga nationella program. Andra 
förslag är att alla program ska ge en allmän 
behörighet till högskolan och att ämnesbetyg  
ska ersätta dagens kursbetyg.

Kolifej på Gransäterskolan. Kolifej är en dag fylld med samarbets-
övningar och lära-känna-varandra-övningar i naturen.
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Uppdrag och ansvarsområde
Socialförvaltningens verksamhet bygger på 
respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet. Vård och behandling ska så långt som 
möjligt genomföras i frivilliga former. Utgångs-
punkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resur-
serna. Socialnämnden bedriver sitt arbete i nära 
samverkan med brukarna och i enlighet med 
Socialtjänstlagen ska tvångsinsatser så långt som 
möjligt undvikas.

Socialnämnden består av tre ledamöter och två 
ersättare. Nämnden ansvarar framför allt för 
kommunens uppgifter inom individ- och famil-
jeomsorgens område. Det är bland annat rätten till 
bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn 
och ungdom samt serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen och tobakslagen. För att kunna 
fatta akuta beslut måste en ordinarie ledamot i 
nämnden alltid finns tillgänglig. Det är löst genom 
att de ordinarie ledamöterna har en jourvecka var 
tredje vecka.

Inom nämndens administration finns delar av 
socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn 
och unga och delar av avdelningen för stöd till 
vuxna. Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, 
administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, 
handläggning av serveringstillstånd och delar av 
anhörigkonsulentens tjänst.

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Förtroendet 
för socialtjänstens verksamhet ska öka. Inte 

uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

 

Andel medborgare med högt 
förtroende för socialtjänstens 
verksamhet.

50

Förtroendet för de insatser som 
görs för utsatta personer ska 
öka enligt SCB:s medborgar-
undersökning

47 43

 

Andel besökare till individ och 
familjeomsorgens vuxenenhet 
som upplever att deras situa-
tion förbättrats efter kontakt 
med myndighetsutövningen 
inom socialtjänstens individ- 
och familjeomsorg.

83% 83%

 

Andel besökare till vuxenenhe-
ten som upplever att social-
sekreteraren visat förståelse för 
besökarens situation.

89% 89%

Andel besökare till individ och 
familjeomsorgens barn och 
ungdomsenhet som upplever 
att deras situation förbättrats 
efter kontakt med myndighets-
utövningen inom socialtjäns-
tens individ- och familjeomsorg.

87% 87% 76%

Andel besökare till barn och 
ungdomsenheten som upp-
lever att socialsekreteraren 
visat förståelse för besökarens 
situation.

93% 93% 90%

Socialnämnden

Sammanfattning
Under året har avdelningen för stöd till vuxna genom-
fört ett utvecklingsarbete med nya rutiner och arbets-
flöden	som	fortsätter	att	implementeras	under	2017.

Flyktingmottagandet har ökat till följd av ny lagstiftning. 
Vuxenenheten har genomfört ett stort arbete och mot-
tagit 69 stycken skyddsbehövande. Då inga ensamkom-
mande barn har anvisats till kommunen under året av-
vecklas boendet för ensamkommande på Biskops-Arnö.

På avdelningen för barn och unga är samtliga hand-
läggartjänster bemannade. En överenskommelse har 
gjorts	med	Landstinget	i	Uppsala	län	som	finansierar	en	
första linjens psykolog som har sin arbetsplats i familje-
teamets lokaler.

Två av nämndens tre mål är uppfyllda. Målet att ta 
hänsyn till barnperspektivet vid beslut om insatser har 
uppfyllts då 15 stycken slumpmässigt utvalda akter har 
granskats och i samtliga fanns barnperspektivet med. 
Enheterna har samverkat på ett framgångsrikt sätt och 
genom det har färre barn och ungdomar placerats ut-
anför sin familj. Målet om ett ökat förtroende för social-
tjänsten uppfylls inte. Resultaten vid dessa mätningar är 
lägre	än	2015,	men	finns	inom	felmarginalen.

Sammantaget redovisar socialnämnden ett överskott 
på 10,7 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på högre 
intäkter än kostnader för ensamkommande barn, men 
förklaras också av lägre kostnader för försörjningsstöd 
samt färre placeringar av barn och unga.
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Nyckelindikatorn ”Andel medborgare med högt förtroende för  
socialtjänstens verksamhet” har inte utvärderas då ingen sådan 
mätning genomförts.
I SCB:s medborgarundersökning som i huvudsak är en attitydun-
dersökning, minskade förtroendet jämfört med 2015. Dock finns 
minskningen inom den statistiska felmarginalen.
Besökarnas upplevelse av besök på vuxenenheten har inte gått  
att utvärdera då svarsfrekvensen var för låg.
Besökarnas upplevelse av stöd vid besök på barn- och ungdoms-
enheten har minskat något jämfört med 2015. Även här var svars-
frekvensen förhållandevis låg vilket gör att minskningen ligger inom 
den statistiska felmarginalen.

I SCB:s medborgarundersökning som genomfördes 
våren 2016 minskade förtroendet för stöd till 
utsatta personer. Någon konkret orsak till det har 
inte gått att finna. Minskningen är inom den 
statistiska felmarginalen.

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Vid beslut om 
insatser inom vuxenenheten ska 
barnperspektivet beaktas. Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andel beslut inom vuxen-

heten där barnperspekti-

vet har beaktats.

90% 100%

Förvaltningens utvecklingsledare har granskat 15 
akter inom vuxenenheten. I samtliga akter fanns 
barnperspektivet med som en del. Dock fanns en 
tendens till standardformuleringar i texten och 
enheten behöver i detta sammanhang utveckla 
arbetet så att personalen i större utsträckning 
utgår från det specifika barnet. Förvaltningen har 
haft en workshop kring detta med handläggarna.

Kvalitativa och effektiva Håbo 

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Genom 
individuellt anpassade insatser på 
hemmaplan ska placeringar av barn 
och unga så långt som möjligt undvi-
kas.

Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Antal ”nyskapande” åtgär-

der på hemmaplan. 1 1

Antal personer för vilka 

placeringen avslutats och 

man istället erbjudits insat-

ser på hemmaplan.

2 6

Genom bland annat en allt mer framgångsrik 
samverkan mellan den behandlande enheten och 
den myndighetsutövande delen har färre barn och 
ungdomar placerats utanför sin familj under året.

Mått
Produktion

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Antal placeringar Institutionsvård 
vuxna

26 23 22

Antal vårddygn institutionsvård 
vuxna

2 645 2 070 2 954

Antal med försörjningsstöd som är 
arbetslösa

173 160 131

Antal hushåll med försörjningsstöd 241 250 189

Antal bidragsmånader försörj-
ningsstöd

1 244 1 300 1 061

Antal ensamkommande nyan-
lända och skyddsbehövande 
flyktingbarn	placerade	i	Håbo	
kommun

25 25 27

Antal ensamkommande nyan-
lända och skyddsbehövande 
flyktingbarn	placerade	i	annan	
kommun

41 50 76

Antal placerade personer institu-
tionsvård vuxna

21 21 20

Antal placeringar Institutionsvård vuxna
Av de hittills 22 stycken genomförda eller pågående 
vårdvistelserna utgörs tre av vård enligt LVM 
(Lagen om Vård av Missbrukare) och tre av psykia-
trivård. De sistnämnda kommer från och med nästa 
år istället att redovisas inom, och bekostas av, 
vård- och omsorgsnämnden. Årets placeringar är 
färre än under år 2015 och i nivå med budget.

Antal vårddygn institutionsvård vuxna
Trots färre placeringar och färre placerade perso-
ner än förra året har vårdvistelserna blivit längre, 
så därför har antalet vårddygn ökat. Av vårddyg-
nen till och med augusti utgörs 24 procent, alltså 
714 dygn, av tvångsvård enligt LVM och 26 
procent, alltså 760 dygn, av psykiatrisk vård.  
Hälften av vårddygnen är således missbrukare i 
frivillig vård. Där arbetar avdelningen aktivt för 
att korta ner vistelseperioderna och förebygger 
behov av extern vård genom öppenvårdslösningar. 
Det är dock ofta en komplex problematik med 
samsjuklighet i kombination med hemlöshet och 
somatiska besvär som gör att vårdvistelserna 
blivit nödvändiga och ibland långvariga.

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa
I det här måttet tar förvaltningen med alla former 
av hel- eller deltidsarbetslöshet. Med samma urval 
som gjordes fyra år bakåt i tiden är årets nivå,  
69 procent av antalet bidragshushåll, den lägst 
uppmätta nivån. En analys visar att antalet 
ärenden med en mer komplex sammansatt proble-
matik ökar. Det kan också förklara att fler har 
varit bidragsmottagare i allt längre perioder
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Antal hushåll med försörjningsstöd.
Antalet nyansökningar har fortsatt att minska 
inom ekonomiskt bistånd. De nyanlända som har 
anvisats till kommunen ingår inte i vare sig de här 
volymerna eller i kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd. Dessa återfinns inom ramen för flykting-
projektet under sina tre första år (under etable-
ringsperioden och ytterligare ett år). Däremot 
återfinns flera av de som mottogs för mer än tre  
år sedan i den här statistiken och hör till de med 
längst bidragsberoende som står långt ifrån 
arbetsmarknaden.

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.
Antalet bidragsmånader sjunker av naturliga  
skäl när antalet hushåll minskar. Men i snitt är 
en bidragsmottagare aktuell i 5,6 månader vilket 
är en negativ trend från år 2015 med 5,1 månad i 
snitt. En mätning i oktober visade att 25 procent 
av bidragsmottagarna har fått utbetalt försörj-
ningsstöd under minst tio månader av den senaste 
tolvmånadersperioden. Detta är ett viktigt utveck-
lingsområde som också syns i nämndens mål för  
år 2017.

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade  
i Håbo kommun
Efter stängningen av kommunens egna HVB-hem 
på Biskops-Arnö hade socialförvaltningen som 
ambition att ungdomarna skulle placeras på 
privatägt HVB-hem i Håbo kommun. En del av 
ungdomarna hade en önskan om att få bo i familje-
hem och i vissa fall kunde förvaltningen tillgodose 
deras önskemål. Familjehemmen fanns då i andra 
kommuner, framförallt närmare Stockholm.

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade  
i annan kommun.
Antalet ensamkommande barn som Håbo kommun 
ansvarar för uppgår vid årets utgång till 103 
stycken.

Antal placerade personer institutionsvård 
vuxna
Ett fåtal personer har placerats mer än en gång 
under året. Det innebär att antalet placeringar är 
något fler än antalet personer som har placerats.

Verksamhetsresultat

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Andel elever som ingår i ung-
domscoachningens insatser 
vilka ökar sin skolnärvaro med 
minst 50 procent

25% 50% 100%

Andel mottagna nyanlända 
och andra skyddsbehövande 
av kommuntal

100% 88%

Andel barnavårdsutredningar 
som är avslutade inom lagstad-
gad tid, 120 dagar

60% 100% 78%

Antal barn som är aktuella  
för insatser på familjeteamet  
i åldersgruppen 0–6 år

90 120

Antal barn som är aktuella  
för insatser på familjeteamet  
i åldersgruppen 6–12 år

130 173

Antal barn som är aktuella  
för insatser på familjeteamet  
i åldersgruppen 13–18 år

150 208

Antal avslutade ärenden som 
gäller barn som varit aktuella  
för insatser på familjeteamet.

70 50 62

Andel upprättade genomför-
andeplaner i samband med 
beslutade insatser enligt SoL 
och LVU

30% 100% 40%

Andel av inkomna anmälningar 
där förhandsbedömning har 
avslutats inom 14 dagar enligt 
lagstadgat krav

100% 95%

Antal upprättade Samordnade 
Individuella Planer (SIP) under 
året rörande barn och unga

30 35 49

Andelen av placerade personer 
institutionsvård vuxna som har 
placerats för första gången

50% 55%

Andel elever som ingår i ungdomscoachningens 
insatser vilka ökar sin skolnärvaro med minst 
50 procent
Arbetet med hemmasittare har under hösttermi-
nen ökat med sex elever. Hos alla dessa har 
närvaron i skolan ökat med mer än 50 procent.

Andel mottagna nyanlända och andra 
skyddsbehövande av kommuntal
Med ett nytt regelverk från och med 1 mars 2016 
och med Bosättningslagen (2016:38) innebär det 
att kommuntalet på 78 personer för året är tving-
ande för Håbo kommun.

Avdelningen har stora svårigheter att hitta 
bostäder åt alla som ska anvisas till kommunen 
men lyckades med stora ansträngningar lösa 
boende för flertalet. För fyra personer kom dock 
förvaltningen överens med Migrationsverket om 
uppskjuten anvisning till januari 2017. En familj 
försenades av personliga skäl men har tagits emot 
i januari 2017. Två individer tackade nej till 
anvisad plats i Håbo kommun.
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Andel barnavårdsutredningar som är 
avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar
Avdelningen har under den senare delen av året 
bättre kunnat hålla utredningstiden på 120 dagar. 
Det finns fortfarande en förbättringspotential.  
Om avdelningen fortsättningsvis lyckas behålla 
socialsekreterarna på avdelningen för stöd till 
familjer, barn och unga kommer målet att nås där 
alla utredningar färdigställs inom lagstadgad tid.

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 0–6 år
I de familjer som familjeteamet har arbetat med, 
antingen individuellt, i grupp eller på läger, har 
arbetet i denna åldersgrupp nått ut till 120 styck-
en barn.

Det finns inget värde från 2015, då måttet är nytt.

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 6–12 år
I de familjer som familjeteamet har arbetat med, 
antingen individuellt, i grupp eller på läger, har arbetet 
i denna åldersgrupp nått ut till 173 stycken barn. 

Det finns inga siffror från 2015, då måttet är nytt

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 13–18 år
I de familjer som familjeteamet har arbetat med, 
antingen individuellt, i grupp eller på läger, har 
arbetet i denna åldersgrupp nått ut till 208 styck-
en ungdomar. 

Det finns inga siffror från 2015, då måttet är nytt

Antal avslutade ärenden som gäller barn som 
varit aktuella för insatser på familjeteamet.
Antalet avslutade familjer som har fått behandling 
på familjeteamet under året är 62 stycken.

Andel upprättade genomförandeplaner i 
samband med beslutade insatser enligt SoL och 
LVU
Ingen förbättring under årets fyra sista månader. 
Skrivandet av genomförandeplaner har inte 
prioriterats under året. Fokus kommer att läggas 
på denna arbetsuppgift under 2017.

Andel av inkomna anmälningar där 
förhandsbedömning har avslutats inom  
14 dagar enligt lagstadgat krav
Under den senare delen av året har Avdelningen 
för stöd till barn, unga och familjer gjort ett 
förbättringsarbete med nästan 20 procent. Avdel-

ningen gör nu förhandsbedömningar inom  
14 dagar på 95 procent av de anmälningar eller 
ansökningar som kommer in. Det finns ingen 
siffra för 2015, då det är ett nytt mått.

Antal upprättade Samordnade Individuella 
Planer (SIP) under året rörande barn och unga
Antalet SIP har ökat vilket har varit en viktig 
målsättning. Jämfört med 2015 har det under 
verksamhetsåret överenskommits om 63 procent 
fler samordnade individuella planer.

Andelen av placerade personer institutionsvård 
vuxna som har placerats för första gången
Det är fler än hälften av de placerade personerna 
som inte har fått extern missbruksvård tidigare.

Måttet, som använts för första gången i år, ger  
en indikation på om rätt insats beviljats till rätt 
person. Om någon som vårdats externt vid ett 
tillfälle inte behöver göra det på nytt kan det 
antas att högre grad av rätt insats har beviljats. 
Då med rätt varaktighet och fungerande eftervård 
än om samma personer vid upprepade tillfällen 
placeras på extern institution.

Årets händelser
Avdelningen för stöd till familjer, barn och 
unga
Tack vare särskilt statsbidrag till kommunen har 
socialnämnden kunnat bidra till ett integrationslä-
ger i samarbete med Nibro AB. Huvudsysselsätt-
ningen var fotbollsskola och bra samverkan med 
polis och räddningstjänst som gav ungdomarna 
samhällsinformation. Lägret uppmärksammades  
i både tidningar och tv på regional nivå.

Håbo kommun har sedan januari 2016 inte fått 
några ensamkommande ungdomar anvisat till 
kommunen. På grund av det har verksamheten med 
eget HVB-hem lagts ner under december 2016.

Avdelningen barn och unga har gjort en överens-
kommelse med Landstinget i Uppsala län om att 
ha en psykolog stationerad i Familjeteamets 
lokaler. Detta som ett led i utbyggnaden av Första 
linjen för barn och unga i länet.

Avdelningen för stöd till vuxna
Kostnaderna minskas inom ekonomiskt bistånd 
men bidragsperioderna per person är längre än 
föregående år. Avdelningen har sett över vilka som 
är långvarigt bidragsberoende och har påbörjat ett 
arbete kring den målgruppen, där flertalet har en 
mer komplex sammansatt problematik än ren 

210



SocialnämndenHåbo kommun årsredovisning 2016 97

So
c

ia
ln

ä
m

nd
e

n

arbetslöshet. Med anledning av personalbristen  
på avdelningen kommer arbetet främst att utföras 
under år 2017.

Avdelningen har under året arbetat aktivt för de 
med behov av samordnad rehabilitering inom 
LOKUS (lokal utveckling i samverkan) med 
Samordningsförbundets fyra aktörer: Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, Landstinget i 
Uppsala län och kommunen. Arbetet fortsätter 
nästa år och kan ge mer resultat på sikt. Avdel-
ningen finns även representerad i arbetet inom 
DUA (Delegationen Unga till Arbete) i samverkan 
med barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Arbetsförmedlingen.

Hanteringen av förvaltningens sociala kontrakt 
har utvecklats med grundligare biståndsutred-
ningar och återkommande besiktningar. Inom 
flyktingmottagandet har stora ansträngningar 
möjliggjort att de flesta anvisningar har kunnat 
tas emot i enlighet med Bosättningslagen. Dock  
är bostadsbristen ett fortsatt stort problem.

Nya regionala riktlinjer för missbruksvården 
lanserades under hösten. Avdelningen har ett högt 
antal vårddygn för missbrukare men har under 
året prövat en ny hemmaplanslösning med stödlä-
genhet, vilket utvärderats och nu prövas vidare i 
förändrad form. Nya, hittills okända brukare, har 
krävt LVM-vård och frivilliga placeringar på 
HVB-hem som håller kostnaderna uppe. Däremot 
har trenden i övrigt under hösten visat en generell 
minskning av antalet externa vårdvistelser, men 
trenden har i övrigt under hösten generellt varit 
en minskning av antalet externa vårdvistelser.
Internt inom förvaltningen har nya riktlinjer för 
våld i nära relationer antagits politiskt. Implemen-
teringen är påbörjad och fortsätter under 2017.

Intern kontroll
Under året har intern kontroll genomförts inom 
bland annat följande områden:
• Uppföljning av barnavårdsutredningar stick-

provsvis av förvaltningens utvecklingsledare.

• Rutiner har tagits fram för att kvalitetssäkra 
återsökning av medel från Migrationsverket.

• Stickprovsvisa kontroller av utbetalning av 
försörjningsstöd.

• Nationell brukarenkät som gäller framför allt 
mötet med socialsekreteraren inom individ- och 
familjeomsorgen.

• Uppföljning av hur barnperspektivet beaktas i 
utredningar och journalanteckningar inom 
vuxenenheten.

Valfrihet och konkurrens
Inom nämndens verksamhetsområde bedrivs 
konsumentvägledningen av en privat utförare 
sedan flera år tillbaka med en kostnad på 100 000 
kronor under året. En ny upphandling enligt LOU 
(Lagen om offentlig upphandling) av denna verk-
samhet påbörjades i slutet av 2016.

Institutionsplaceringar, HVB-hem och familjehem 
bedrivs till 90 procent av annan huvudman till en 
kostnad av 72,7 miljoner kronor.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Externa intäkter 38 681 34 669 84 301 49 632

Interna intäkter 20 19 21 2

Summa intäkter 38 701 34 688 84 322 49 634

Verksamhetsköp, 
bidrag, under-
hållsmaterial

-41 563 -44 549 -74 671 -30 122

Personalkostnader -38 727 -36 406 -43 930 -7 524

Övriga kostnader -11 616 -12 823 -12 844 -21

Interna kostnader -1 651 -1 155 -2 442 -1 287

Summa kostnader -93 557 -94 933 -133 887 -38 954

Resultat -54 856 -60 245 -49 565 10 680

Socialnämnden redovisar ett överskott på  
10,7 miljoner kronor.

De externa intäkterna består av statsbidrag, 
hyresintäkter och föräldraavgifter. Årets resultat 
är avsevärt högre än budgeterat och även högre än 
föregående år. Ersättning från Migrationsverket 
utgör största delen med 74 miljoner kronor. Anta-
let ensamkommande barn ökade mycket föregå-
ende år och innevarande år visas en helårseffekt. 
Migrationsverket har tagit beslut om ändrade 
förutsättningar från 1 juli 2017, det kommer 
innebära lägre ersättningar framöver.

211



Socialnämnden Håbo kommun årsredovisning 201698

Nämnden har kostnader för köp av vårdplatser på 
institution, HVB-hem, familjehem och bidrag där 
försörjningsstöd är den stora utgiften. Kostnaden 
för försörjningsstöd är lägre än budgeterat och lägre 
än föregående år. Köp av vårdplatser på institution 
för vuxna har ökat och är något högre än budgete-
rat, 852 000 kronor, men lägre än föregående år. 
Resultatet för köp av institutionsplatser barn och 
unga visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor 
jämfört med budget och 3,8 miljoner kronor lägre  
än föregående år. Den stora kostnaden för verksam-
hetsköp är HVB-hem och familjehem för ensam-
kommande barn med ett resultat på 54 miljoner 
kronor. Det är avsevärt högre än budgeterat och 
även högre än föregående år. I och med ändrade 
förutsättningar från Migrationsverket behöver 
dessa verksamhetsköp sänkas till en lägre nivå.

Resultatet för personalkostnaderna är högre än 
budgeterat och även högre än föregående år. Det är 
främst arvoden för kontaktpersoner och kontakt-
familjer som överskrider budget med 4,9 miljoner 
kronor och 685 000 kronor mer än föregående år.

De interna kostnaderna är högre än budgeterat 
och även högre än föregående år. Nämnden har 
haft möjlighet att köpa en vårdplats internt.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Socialnämnd -306 -387 -345 42

Nämndadminis-
tration

-182 -100 -137 -37

Konsument- och 
energirådgivning

-100 -110 -99 11

Alkohol- och 
tobakstillstånd

-71 -40 -26 14

Övergripande 
socialnämnd

-5 648 -6 520 -5 914 606

Anhörigstöd -178 -183 -180 3

Övriga insatser 
enl LSS

0 0 -287 -287

Missbrukarvård 
för vuxna

-12 105 -9 292 -9 295 -3

Barn- och ung-
domsvård

-25 848 -26 619 -22 392 4 227

Familjerätt & fa-
miljebehandling

-1 642 -1 675 -1 651 24

Övriga insatser 
vuxna

-178 -400 -126 274

Ekonomiskt 
bistånd

-12 660 -13 545 -11 806 1 739

Flyktingmotta-
gande

4 062 -1 374 2 741 4 115

Arbetsmarknads-
åtgärder

0 0 -48 -48

Summa -54 856 -60 245 -49 565 10 680

Budgeten för socialnämnden uppgår till 60,2 
miljoner kronor. I beloppet ingår tilläggsbudget med 
anledning av flyktingsituationen som beviljades av 
kommunfullmäktige vid delårsbokslutet med  
982 000 kronor och ytterligare med 724 000 kronor 
som beviljas i samband med årsredovisningen. 
Totalt 1,7 miljoner kronor till socialnämnden. 
Tilläggsbudgeten har använts till personalförstärk-
ning för att underlätta integration på kommunens 
stödboende samt avlasta socialsekreterarna. 
Tilläggsbudgeten har också använts till ett integra-
tionsläger i samarbete med Nibro AB. Huvudsyssel-
sättningen var fotbollsskola och bra samverkan med 
polis och räddningstjänst som gav ungdomarna 
samhällsinformation. Lägret uppmärksammades  
i både tidningar och tv på regional nivå.

Socialnämnden har ett resultat på +10,7 miljoner 
kronor. 

Överskottet på övergripande verksamhet beror till 
största delen på budgeterade konsultkostnader. 
Konsulter för inhyrd arbetsledning ger överskott 
på denna verksamhet då utfallet ligger på den 
aktuella verksamheten.

Kostnad för kontaktpersoner för LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) barn 
och ungdomar har tidigare redovisats under 
verksamhet kontaktpersoner SoL (Socialtjänstla-
gen) där även budget är lagd. Denna verksamhet 
förs över till vård- och omsorgsnämnden 2017 där 
all LSS verksamhets bedrivs.

Sammantaget är verksamheten missbrukarvård 
för vuxna i balans med budget men det finns 
avvikelser mellan de olika delarna. Personalkost-
naderna för handläggning missbruk visar ett 
överskott på 170 000 kronor främst på grund av 
vakanta tjänster. Öppen missbruksvård har ett 
överskott jämfört med budget på 217 000 kronor. 
Det beror dels på vakanser och dels att kostnader-
na för stödlägenheten vid hemmaplanslösningar 
har varit lägre än budgeterat. Kontaktpersoner för 
vuxna enligt SoL visar ett resultat på 450 000 
kronor i överskott då behovet inte har varit i nivå 
med budgeterat. Resultatet är även lägre än 
tidigare år. Det finns även ej budgeterade kostna-
der för familjehem vuxna.

Institutionsvård för vuxna har ett resultat med ett 
underskott på 729 000 kronor mot budget. Resulta-
tet är 1,4 miljoner kronor lägre än föregående år.  
Av utfallet utgörs 1,8 miljoner av psykiatrisk vård 
som kommunen inte har kunnat påverka och cirka 
1,9 miljoner av tvångsvård enligt LVM (lag om vård 
av missbrukare i vissa fall).
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Avdelningen arbetar aktivt för att förebygga behov 
av extern vård genom lösningar inom öppenvården. 
Flera av brukarna har dock en komplex samman-
satt problematik och arbetet är långsiktigt.

Verksamheten barn- och ungdomsvård har ett 
resultat med 4,2 miljoner kronor i överskott. Det 
långsiktiga arbetet med att arbeta förebyggande 
med hemmaplanslösningar istället för institutions-
placeringar syns tydligt i resultatet. Institutions-
vård barn och unga har ett överskott mot budget 
med 3 miljoner kronor och 3,5 miljoner kronor lägre 
än föregående år. De största hemmaplanslösning-
arna med kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 
familjebehandling har underskott mot budgeterat.

Det finns även överskott på grund av lägre perso-
nalkostnader inom barn- och ungdomsvård.

Resultatet för övriga insatser vuxna visar ett 
överskott på 274 000 kronor mot budgeterat och  
är något lägre än föregående år. Färre beslut om 
skyddat boende har krävts under året jämfört med 
föregående år, vilket budgeten baserades på.

Den positiva trenden med minskat ekonomiskt 
bistånd håller i sig från föregående år. Det beror 
främst på minskat antal nyansökningar men även 
minskat antal pågående ärenden.

Verksamheten ekonomiskt bistånd är omvärlds-
känslig och förändringar inom Försäkringskas-
sans regelverk som har trätt i kraft under året 
förväntas ge en negativ effekt. Det kan innebära 
att resultatet kommer att ligga ungefär på samma 
nivå även framöver, trots att nästa års interna 
satsning på att hitta alternativ försörjning till 
personer inom långvarigt bidragsberoende, skulle 
ha inneburit en fortsatt positiv trend.

Handläggning ekonomiskt bistånd har haft 
perioder av vakanser, vilket har medfört ett 
budgetöverskott.

Sociala lägenheter har belastats av lägre kostnader 
i form av renovering och tomhyra än budgeterat.

Verksamheten för mottagande av ensamkommande 
barn har ett resultat med 4,1 miljoner kronor i 
överskott. Kostnaderna för köp av platser på famil-
jehem och HVB-hem är lägre än ersättningen från 
Migrationsverket vilket ger ett överskott. HVB-
hemmet som drevs i egen regi har avvecklats under 
hösten. Föregående år ökade antalet ensamkom-
mande barn stort under hösten. Det totala antalet 

barn för helår är därför större under innevarande 
år än föregående år, trots att kommunen inte sedan 
februari fått någon ny anvisning. Migrationsverket 
har beslutat om ändrade förutsättningar från och 
med 1 juli 2017 och nämnden behöver anpassa 
verksamheten efter detta under kommande år.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budgetav-

vikelse

Inkomster

Utgifter -29 0 0 0

Summa -29 0 0 0

Socialnämnden har inte haft behov av investering-
ar under 2016.

Viktiga förändringar och trender
Exploateringstakten för nya bostäder i kommunen 
ökar stadigt och det innebär att fler barnfamiljer 
flyttar hit. Inflyttningen kommer sannolikt leda 
till ett ökat behov av service och insatser från barn 
och ungdomsavdelningen.

Institutionsplaceringar för barn och unga hålls på 
en stadig låg nivå. Förvaltningens uppfattning är 
att vård på hemmaplan är att föredra för både 
barn och familj. Vården på hemmaplan är under 
ständig utveckling.

Konfliktnivåerna mellan separerade föräldrar 
ökar. Det får till följd att socialtjänsten måste 
förbättra och förfina de insatser och interventioner 
som görs för dessa barn.

Arbetslösheten i kommunen är mot slutet på året 
jämförbar med föregående år: 4,1 procent för 
16–64 åringar i oktober jämfört med 4,0 procent  
i oktober 2015. Detta är fortsatt lågt jämfört med 
riket. Fler bidragstagare under året har haft ett 
långvarigt bidragsberoende inom ekonomiskt 
bistånd än föregående år. Psykisk ohälsa är på 
olika sätt ett arbetsområde inom både verksam-
hetsområdet ekonomiskt bistånd och missbruk.
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Sammanfattning
I socialstyrelsens årliga brukarenkät förbättrades resul-
tatet vad gäller särskilt boende. Det är framför allt bo-
ende på Pomona hus 4 som är betydligt nöjdare med 
vården och omsorgen i år jämfört med 2015. Ett bättre 
resultat presenterades också över hur många olika per-
soner från hemtjänsten som besöker en brukare under 
en tvåveckorsperiod. Kommunen har under året fått sti-

mulansmedel från staten för kompetensutveckling och 
ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa medel 
har använts för att starta projektet Trygg hemgång som 
avser äldre med omfattande omvårdnadsbehov.

Nämnden uppfyller två av tre mål. Flera verksamheter 
använder tekniska lösningar för att öka vårdens och om-
sorgens kvalitet, exempelvis via iPads, smartboards och 
andra kognitiva hjälpmedel. Arbetet med att öka det 
förebyggande, rehabiliterande och habiliterande ar-
betssättet har fortsatt där temadagen Balansera Mera 
arrangerades för att utveckla det fallpreventiva arbe-
tet. Det mål som inte uppfylls handlar om att öka det in-
dividuella förhållningssättet inom all vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 
drygt 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetav-
vikelse om knappt 0,7 procent. De största underskotten 
finns	inom	köp	av	hemtjänst	och	inom	den	kommunala	
hemtjänsten. Överskott redovisas inom hemsjukvår-
den, externt köp av LSS-boende och äldreboende.

Uppdrag och ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter bygger 
på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Utgångspunkten för allt arbete ska 
vara den enskildes behov, lagstiftningen och de 
ekonomiska resurserna. Nämnden bedriver sin 
verksamhet i nära samverkan med brukarna och 
säkerställer dialogen med brukarna, bland annat 
genom medverkan i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet.

Inom nämndens administration finns delar av 
socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn 
och unga, avdelningen för stöd till vuxna samt 
avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta.

Vård- och omsorgsnämnden består av sju leda-
möter och fem ersättare. Nämnden ansvarar för 
kommunens uppgifter inom socialtjänstens verk-
samhetsområden, som rätt till bistånd, omsorg om 
äldre människor med bland annat särskilt boende, 
hemtjänst och dagverksamhet samt stöd till 
män niskor med funktionsnedsättning genom bland 
annat personlig assistans, gruppbostäder och 
korttidsboende. Nämnden har också ett hälso- och 
sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för 
boende på särskilt boende och vissa boende i eget 
hem. Delar av omsorgen och omvårdnaden av äldre 
utförs av privata utförare då LOV (lag om valfri-
het) gäller för hemtjänsten. Ett av Pomonas hus 
har upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig 
upphandling).

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar 
socialchefens kansli för ekonomi, administration, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, äldre- och handi-
kappombudsman, anhörigkonsulent samt MAS-
funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
och MAR-funktion (medicinskt ansvarig för 
rehabilitering).

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL: 
Öka det individuella förhållningssättet 
inom all vård och omsorg.

Inte 
uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andel brukarna med en 

individuell plan inom en 

månad från beslut om 

insats.

90% 66,34%

Andel brukare med 

individuell plan inom en 

månad från beslut om 

insats - samtliga kund-

valsutförare.

90% 33,64%

Andel medarbetare som 

deltagit i fortbildningstill-

fällen på temat individu-

ellt förhållningssätt.

80% 88%

En lyckad implemente-

ring av IBIC.
100% 75%
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Verksamheterna har inte lyckats att upprätta 
individuella genomförandeplaner i tillräckligt stor 
utsträckning. I slutändan påverkar det kvaliteten  
på de insatser som erbjuds. Eftersom det är första 
gången mätningen görs går det inte att uttala sig  
om det är ett sämre eller bättre resultat än tidigare. 
Troligtvis har dock de ökande volymerna under 
senaste året försvårat för utförarna att hinna 
utforma planerna. I och med implementeringen av 
IBIC kommer sannolikt utförarna att fokusera mer 
på genomförandeplanerna framöver och från bestäl-
larsidan kommer det även att ingå i kommande 
avtalsuppföljningar. Under 2017 kommer ett särskilt 
projekt kring socialdokumentation att startas.

Chefer, gruppledare och personal har tagit del  
av utbildning kring individuellt förhållningssätt.
Avseende implementeringen av IBIC har alla 
nödvändiga mallar tagits fram och kvalitetssäk-
rats samt att både utförare och biståndsbedömare 
utbildats. IBIC bedöms att vara implementerat 
fullt ut i hela organisationen under 2017.

Kvalitativa och effektiva Håbo 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL:  
Öka vårdens och omsorgens kvalitet 
och effektivitet genom att tillvarata ny 
teknik och kompetensutveckla medar-
betarna.

Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andel verksamhetsställen 

med trådlös uppkoppling
100% 100%

Antal utvärderade tek-

niska lösningar för tillsyn.
3 3

Socialpsykiatrin arbetar mycket med kognitiva 
hjälpmedel. Verksamheten har infört iPads i det 
dagliga arbetet. Tidsregistreringssystemet TES 
har utvecklats under året och all tid redovisas där.
Lindegårdsvägens gruppbostad har använt iPads 
under flera år och under året börjar verksamheten 
se effekten av detta. Verksamheten har kunnat 
minska personalresurser som gäller inköpstid och 
brukarna känner ökad självständighet. Daglig 
verksamhet har börjat använda smartboard som 
kommunikationsplattform.

I hemtjänsten har det blivit bättre med registre-
ringen av utförd tid i TES. Upphandling av nytt 
larmsystem till Pomonas och Dalängens äldrebo-
enden pågår. Möjlighet till nattkamera finns och 
installation av nyckelfri hemtjänst är påbörjad.

Håbo en kommun med sund ekonomi

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL:  
Öka det förebyggande, rehabiliterande 
och habiliterande arbetssättet inom all 
vård och omsorg.

Uppfyllt

Nyckelindikatorer Utfall 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
2016

Andelen upprättade 
vårdplaner för personer 
som	har	identifierade	
risker.

90% 92,11%

Antalet fallskador på 
särskilt boende som leder 
till frakturer. Max antal.

2 9

Andel personer över 75 
år och boende i ordinärt 
boende som vid första 
kontakten med vård 
och omsorg fått informa-
tion om fallpreventiva 
åtgärder och erbjudas 
fallriskbedömning.

75% 75%

Äldreomsorgen har nått målet med att upprätta en 
vårdplan utifrån riskbedömning i Senior Alert för 
personer på äldreboende.

Antalet fall som leder till fraktur är på samma 
nivå som föregående år. Verksamheterna Solängen 
och Dalängen har sammanlagt haft tre fall som 
har lett till fraktur. Hus 2 respektive Hus 4 på 
Pomona har vardera haft tre fall som har lett till 
fraktur.

När det gäller det fallpreventiva arbetet anordna-
des, under hösten, en temaeftermiddag Balansera 
Mera där hemsjukvården, rehab och dagverksam-
heten samverkade. Information gavs vid olika 
stationer om fallprevention, kost och läkemedel. 
Målgruppen var seniorer över 65 år. Alla över  
80 år fick en personlig inbjudan till den aktuella 
eftermiddagen.
 

Pomona  – midsommarfirande.
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Mått
Produktion

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Nöjd medarbetarindex Skala 1–10 8 7,6

Antal patienter hemsjukvård, 
rehab och demensteam

1 500 1 992

Antal behandlingar av fotvård 2 800 1 633

Antal brukare i kommunens hem-
tjänst, egen regi

200 191

Antal brukare i arbetsstödet 23

Antal utförda timmar inom  
hemtjänsten

72 000 76 904

Antal brukare inom hemtjänsten, 
totalt

250 273

Antal brukare som har  
trygghetslarm

280 272

Antal brukare som har nattillsyn 50 30

Antal brukare i Dalängens  
dagverksamhet

18 17

Nöjd medarbetarindex Skala 1–10
Mätningen med nöjd medarbetarindex har kommit 
igång under året. Första mätningen gjordes i maj då 
snittet för avdelningen stöd för äldre och funktions-
nedsatta låg på 7,5 och senare mätning i september 
visade 7,6. Nämnden behöver arbeta vidare med att 
hitta metoder för att öka svarsfrekvensen hos 
medarbetarna.

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam
En volymökning har skett under året som är 
kopplat till att det blir fler äldre.

Antal behandlingar av fotvård
Det har under året utförts färre fotvårdsbehand-
lingar. Orsaken är att en tjänst eller delar av en 
tjänst har varit vakant stora delar av 2016.

Antal brukare i arbetsstödet
Verksamheten är nystartad under året och är en 
del inom socialpsykiatrin.

Antal utförda timmar inom hemtjänsten
De utförda timmarna har ökat under året, vilket 
framför allt förklaras av det blir fler äldre. En 
annan anledning kan vara viss brist på korttids-
platser och platser i äldreboende.

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt
Måttet visar antalet hemtjänstkunder som samtliga 
utförare debiterat för i december 2016. Sett över 
hela året har antalet hemtjänstkunder ökat med  
8,6 procent. Det är i nivå med ökningen av antalet 
invånare över 75 år som ökat med 8,7 procent.

Antal brukare som har nattillsyn
Antal brukare med nattillsyn är färre än vad som 
har budgeterats.

Verksamhetsresultat

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
2016

Andel nöjda brukare inom 
äldreomsorgen

85% 86%

Kontinuitet i hemtjänsten mäts 
över hur många olika personer 
från hemtjänsten som besöker 
en brukare under en tvåveck-
orsperiod.

15 11

Andel utförd tid av beviljad tid 
i hemtjänsten

80% 84%

Andel nöjda brukare inom LSS 80% 82%

Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen
Pomona hus 4 står för en stor förbättring från 
föregående år. Områden som verksamheten måste 
arbeta vidare med är samarbetet med vårdcentral 
och hälso- och sjukvården i övrigt samt hur man 
framför synpunkter och klagomål.

Kontinuitet i hemtjänsten mäts över hur många 
olika personer från hemtjänsten som besöker en 
brukare under en tvåveckorsperiod
Kontinuitet är en viktig mätare på verksamhetens 
kvalité och verksamheten har ett bättre resultat 
än föregående år och bättre än riksgenomsnittet.

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten
Hela flödet inom beviljad tid, utförd tid och andel 
utförd tid är svårberäknad och statistiken är inte 
helt tillförlitlig. Vid kontroll person för person 
erhålls en lägre andel utförd tid jämfört med vad 
som framkommer vid större statistikuttag. Här 
redovisas andelen fakturerad tid i förhållande till 
biståndsbedömd tid vid statistikuttag ur verksam-
hetssystemet Treserva. Andel utförd tid av beviljad 
tid är 84,4 procent i snitt för helåret.

Andel nöjda brukare inom LSS
Det är första gången en nationell mätning görs 
inom LSS-området. Mätningen avsåg alla verk-
samheter inom LSS utom korttidsboende.
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Årets händelser
Avdelning för stöd till äldre och 
funktionsnedsatta
Organisatoriska förändringar och en ny grupp-
ledarroll har lett till ett bättre samarbete i organi-
sationen. Utförarnas samarbete med bistånds-
handläggarna har fördjupats och förbättrats. 

Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) som har 
införts av Enköpings lasarett har inneburit ett 
nytt samarbetsområde.

En ny tjänst som system- och verksamhetsutveck-
lare har fått fart på tekniksatsning och verksam-
hetsutveckling i stort. En ny tjänst som rekryte-
rare inrättades i september för att underlätta 
arbetsbördan för enhetschefer och gruppledare i 
rekryteringsfrågor.

Verksamheten har genomfört viktiga utbildnings-
insatser för medarbetarna och gruppledarna.  
Däribland kan nämnas rehabiliterande förhåll-
ningssätt, JAG-stödjande förhållningssätt samt 
UGL (Utveckling Grupp Ledare) för gruppledarna. 
Medarbetare har fått handledning och vissa 
enhetschefer har fått chefscoachning.

Förvaltningen har också påbörjat implementering 
av ett nytt arbetssätt kring våld i nära relationer, 
där FREDA som rekommenderats från Socialsty-
relsen, används som utredningsmodell. Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden har beslutat 
om gemensamma riktlinjer för arbetet.

Året har även präglats av stora rekryteringssvå-
righeter. Sjukfrånvaron har inte kunnat minskas 
utan ligger på samma nivå som föregående år.

Inom biståndsenheten har vakanser förekommit 
under hela året. Enheten saknade enhetschef 
under årets första åtta månader, men ny chef 
började den 1 september. Även inom socialpsykia-
trin har det varit vakanser och föräldraledigheter. 
Ny chef tillträdde i augusti.

Under året har riktlinjerna för biståndsbedöm-
ningen kompletterats. Rättigheterna för anhöriga 
att få avlastning har förtydligats samtidigt som 
utförarna nu behöver ett godkännande från 
biståndsbedömare för att kunna genomföra anhö-
riganställningar. Riktlinjerna har också inklude-
rats med nya möjliga insatser för brukarna, såsom 
trygg hemgång och nattillsyn via kamera.

Stöd till äldre
Stimulansmedel från staten har använts för 
kompetensutveckling och ökad bemanning i form 
av uppstart av Trygg hemgång som vänder sig till 
äldre med omfattande omvårdnadsbehov.

Tillgången på särskilda boendeplatser för äldre  
är mindre än efterfrågan, så allt fler brukare har  
i väntan på särskilt boende vistats på korttids-
boende.

Det stora underskottet inom hemtjänsten beror på:
• Fler brukare

• Höjd snittålder hos brukarna

• Fler biståndsbedömda timmar

• Höjda ersättningsnivåer

Det pågår på grund av detta ett översynsarbete 
inom verksamheten av såväl biståndsbedömningen 
samt av avtalsvillkoren för utförarna.

Implementeringen av Individens Behov I Centrum, 
IBIC (tidigare ÄBIC), pågår inom äldreomsorgen 
och utbildningar har genomförts för såväl myndig-
hetsutövare och utförare. Systemstöd är vid årets 
slut ännu inte i skarp drift så arbetssättet beräk-
nas inte vara i gång fullt ut förrän våren 2017. 

Socialförvaltningen påbörjade i slutet av året en 
utredning av möjligheten till ändrad ersättnings-
modell inom kundvalet. Den ändrade ersättnings-
modellen ska möjliggöra ett än mer individanpas-
sat och behovsfokuserat arbetssätt hos både 
utförare och beställare.

Stöd till funktionsnedsatta
På Ekans korttidsboende för barn och ungdomar 
och på Sjövägens gruppbostad har en satsning 
gjorts på handledning och planeringskonferens 
där temat var brukarfokus och förhållningssätt.

Socialpsykiatrin har lyckats hålla sjukfrånvaron 
nere.

Arbetsstödet är ny verksamhet som fick hela  
98 procent nöjda brukare i den nationella under-
sökningen.

Daglig verksamhet har etablerat sig som en 
naturlig del av vår verksamhet på Pomona, 
Solängen och i kommunhuset.
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Intern kontroll
I planen för intern kontroll identifieras ett antal 
områden där det är viktigt med intern kontroll. 
Områden som vård- och omsorgsnämnden har 
arbetat med under året är bland annat:
• Kontroll vid anställning att legitimerad personal 

har sin legitimation.

• Avvikelser inom hälso- och sjukvården.

• Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd 
tid på hemtjänstfakturor samt stickprovskontrol-
ler på individnivå av tidsregistreringar inom 
hemtjänst.

• Avstämning av att dokumentation inom hälso- 
och sjukvården stämmer mot förordningar och 
riktlinjer.

• Kontroll och räkning av läkemedel.

Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt 
beroende på vilket område som avses. En del 
internkontroll är löpande, som till exempel kontroll 
av legitimation och avvikelser inom hälso- och 
sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd 
regelbundenhet, som kontroll och räkning av 
läkemedel och avstämning av hemtjänstfakturor.

Patientsäkerhet
De verktyg som främst används för att följa upp 
och säkerställa att personer med insatser från 
vård och omsorg får en god och säker vård är 
avvikelsehanteringen samt riskbedömningar med 
åtgärder för att undvika fall, tryckskada, undernä-
ring och ohälsa i munnen för personer på särskilt 
boende för äldre. Under året har totalt 1684 
avvikelser rapporteras. Det är en liten ökning 
jämfört med föregående år då 1549 avvikelser 
rapporterades. Tre Lex Maria anmälningar har 

gjorts under året. En handlade om fördröjd insats 
vid brännskada. I de andra två fallen var hjälpme-
del inblandade. En handlade om att ett handtag på 
en rullstol lossnade, vilket medförde att rullstolen 
välte och personen ramlade ur och fick en fraktur. 
Den andra händelsen handlade om felaktig an-
vändning av golvlyft i samband med förflyttning 
av en person i hemtjänsten. Under året har åtta 
personer drabbats av tryckskada, jämfört med nio 
föregående år. Antalet personer, elva stycken, som 
har drabbats av en fraktur är oförändrat jämfört 
med föregående år. Målen för patientsäkerheten 
var att halvera både antalet fall och tryckskador 
vilket inte har uppnåtts.

På särskilt boende för äldre inklusive korttidsplat-
ser har det, vid två tillfällen under året, genom-
förts en nationell punktprevalensmätning för fall 
och tryckskada. Resultatet är i stort oförändrat 
jämfört med föregående år. Det innebär att 85 
procent av de som bor på äldreboendena har en 
risk för att falla, jämfört med 80 procent i riket. 

Andelen med en bedömd risk för tryckskada är  
37 procent, jämfört med riket 30 procent. Andelen 
patienter som har en tryckskada ligger dock något 
lägre i kommunen med 6,6 procent än i rikets snitt 
7,6 procent.

Sammantaget har resultatet av patientsäkerhets-
arbetet inte förändrats jämfört med föregående år.

Valfrihet och konkurrens
I nämndens verksamhetsområde finns valfrihet 
och konkurrens inom kommunens äldreboende 
och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), i 
hemtjänsten. I den plan för valfrihet och konkur-
rens som finns har förvaltningen redovisat att 

Pomona dagverksamhet är öppen för alla seniorer som är 65+ att delta i olika aktiviteter och cirklar. Här är fredagshäng med kaffe,  
nybakat	fika,	ett	glas	vin	om	man	vill	samt	musik	och	dans	och	lotteri.
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även fotvård och daglig verksamhet enligt LSS är 
möjligt att konkurrensutsätta. Något ärende om 
detta har dock inte tagits fram under året.

Under 2016 har cirka 30 procent av kunderna/
brukarna inom hemtjänsten valt en privat utförare 
(Grannvård Sverige AB eller Rindlags Hemtjänst 
& Service AB).

Inom särskilt boende för äldre ansvarar Attendo 
för driften av Pomona hus 2. Det har motsvarat  
28 procent av kommunens boendeplatser. Då 
av talet mellan Attendo och kommunen kommer att 
löpa ut den 31 januari 2017 har en upphandling 
genomförts. Ny utförare från 1 februari 2017 är 
Humana Omsorg AB.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budget-

avvikelse

Externa intäkter 54 403 54 685 60 404 5 719

Interna intäkter 18 599 18 760 20 884 2 124

Summa intäkter 73 002 73 445 81 288 7 843

Verksamhetsköp, 
bidrag, under-
hållsmaterial

-48 770 -52 943 -52 180 763

Personalkostnader -155 809 -165 719 -172 277 -6 558

Övriga kostnader -34 622 -35 806 -37 481 -1 675

Interna kostnader -33 662 -33 282 -35 078 -1 796

Summa kostnader -272 863 -287 750 -297 016 -9 266

Resultat -199 861 -214 305 -215 728 -1 423

 
De externa intäkterna är högre jämfört både med 
föregående års utfall och med budget. Intäkterna 
för utförd assistans är högre jämfört med både 
budgeterat och föregående års utfall. Detta till 
följd av fler ärenden som har beviljats assistans av 
Försäkringskassan. Nämnden har under året tagit 
del av obudgeterade stimulansmedel för att arbeta 
med psykisk hälsa och kunskapssatsning inom 
äldreomsorgen samt införandet av arbetsmetoden 
IBIC inom biståndsbedömning. I år har också 
nämnden tagit del av statsbidrag för att införa 
trygg hemgång, en intäkt som medför att de 
externa intäkterna är högre jämfört med föregå-
ende år. De externa intäkterna under året påver-
kas negativt med 1,5 miljon kronor till följd av 
avslag på en återsökning som gjordes hos Migra-
tionsverket år 2015. De externa intäkterna är till 
följd av avslaget tre miljoner kronor lägre jämfört 
med föregående års utfall. Antalet utförda fotvårds-

behandlingar har under året varit färre, då perso-
nal inte har varit anställd i samma utsträckning 
som tidigare. Antalet anställningar med lönebidrag 
är fler än budgeterat och jämfört med föregående 
år. Även intäkter för sålda rehabhjälpmedel och 
sålda måltider i restaurang Pomona är högre.

De interna intäkterna är högre än budgeterat. De 
är också högre jämfört med föregående års utfall. 
Anledningen är framför allt sålda vårdplatser till 
socialnämnden. En annan orsak är också att både 
hemtjänst och korttidsboende interndebiterar 
personlig assistans för utförda assistanstimmar 
vilket inte har budgeterats. Intäkterna för utförd 
hemtjänst 2016 är högre än 2015 till följd av att 
fler timmar utförs.

För nämnden är kostnaden för verksamhetsköp 
och bidrag ungefär i nivå med budget. Inom 
nämnden finns avvikelser med både högre och 
lägre kostnader. Kostnaden för köp av hemtjänst 
är 3,4 miljoner kronor högre jämfört med budge-
terat behov. Behovet av köpta korttidsplatser har 
under året varit högre vilket har lett till högre 
kostnader med cirka 600 000 kronor. I jämförelse 
med föregående år är behovet av köpt korttidsvård 
större i år. Även kostnaden för färdtjänst är högre 
jämfört med både budget och utfallet föregående 
år. Kostnaden för köp av äldreboendeplatser, 
LSS-boendeplatser och vårdplatser på Westerlunds 
rehab har under året varit lägre än budgeterat. 
Lägre kostnader än budgeterat återfinns också för 
assistansersättning till Försäkringskassan och 
privata assistansutförares sjuklöner.

Personalkostnaderna i nämnden är 6,6 miljoner 
kronor högre jämfört med budgeterat. Assistansä-
renden i kommunal regi har tillkommit under året 
vilket medför högre personalkostnader. Även i 
hemtjänsten är personalkostnaderna högre till 
följd av fler personaltimmar, hög sjukfrånvaro och 
höga kostnader för övertid. Personalkostnaderna 
i äldreboende och i restaurang Pomona är också 
högre, men ersätts till stor del genom lönebidrag 
från Arbetsförmedlingen. Kostnaderna har under 
året varit lägre för hemsjukvård till följd av att 
verksamheten inte har rekryterat i den utsträck-
ning som har budgeterats. Även för trygghetslarm 
och fotvård är kostnaderna lägre. Inom handlägg-
ning äldreomsorg är personalkostnaderna lägre 
till följd av svårigheter att rekrytera biståndsbedö-
mare. Inom området LSS är kostnaderna lägre för 
boenden, kontaktpersoner och handläggning. Den 
högre kostnaden jämfört med föregående år beror 
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till stor del på personal i trygg hemgång (vilken 
finansieras med statsbidrag), fler förvaltningsöver-
gripande tjänster samt utökning av tjänster inom 
socialpsykiatri och äldreomsorg.

De övriga kostnaderna är främst högre för hand-
läggning äldreomsorg där svårighet att rekrytera 
personal har inneburit att inhyrd personal har 
använts. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel 
inom rehab är också högre än budgeterat.

De interna kostnaderna är högre till följd av att 
både hemtjänst och korttidsboende interndebiterar 
personlig assistans för utförda assistanstimmar. 
Som en högre intern kostnad finns också förlängd 
skolbarnomsorg som har budgeterats som extern 
kostnad. Den interna kostnaden för köp av kom-
munal hemtjänst år något högre än budgeterat.

Driftredovisning

tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Bokslut 
2016

Bud-
getav-
vikelse

Vård- och om-
sorgsnämnd

-330 -317 -318 -1

Nämndadminis-
tration

-188 -188 -182 6

Förvaltningsöver-
gripande verk-
samhet

-4 722 -7 282 -6 884 398

Anhörigstöd -520 -536 -538 -2

Äldreomsorg och 
boendestöd

-133 547 -142 083 -145 691 -3 608

Personlig assistans 
och LSS-boende 
kommunal regi

-30 282 -30 316 -30 146 170

LSS-boende 
extern regi och 
handläggning LSS

-2 696 -4 339 -2 998 1 341

Övriga insatser 
enligt LSS

-14 924 -15 812 -14 885 927

Färdtjänst och 
riksfärdtjänst

-5 477 -5 535 -6 696 -1 161

Förebyggande 
verksamhet äldre

-568 -912 -471 441

Gemensam verk-
samhet vård och 
omsorg

-6 607 -6 592 -6 391 201

Handläggning 
socialpsykiatri

0 -393 -528 -135

Summa -199 861 -214 305 -215 728 -1 423

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott 
då de övergripande verksamhetskostnaderna är 
lägre.

Inom äldreomsorg och boendestöd är kostnaderna 
högre jämfört med budgeterat. De största under-
skotten finns inom hemtjänst där både köp av 

hemtjänst och verksamhet i egen regi redovisar 
underskott. För köp beror underskottet främst på 
ökade volymer. Antalet brukare har ökat, men inte 
i samma utsträckning som andelen äldre i kommu-
nen. Däremot är de biståndsbedömda timmarna 
per brukare högre än tidigare. Det kan förklaras 
med en ökad snittålder hos brukarna, men delvis 
också av den sämre tillgången till särskilda 
boendeplatser och korttidsplatser inom kommunen. 
Den egna hemtjänstens underskott beror på 
främst högre personalkostnader men också något 
lägre intäkter till följd av oregistrerade kund-
besök.

För de kommunala äldreboendena redovisas ett 
resultat ungefär i nivå med budget. I resultatet 
ryms intäkter för såld plats till socialnämnden. 
Kostnaden för LOU-upphandlat äldreboende är 
högre än budgeterat till följd av för lågt budgete-
rad prisökning.

Behovet av att köpa äldreboendeplatser har under 
året inte varit så stort som budgeterat då brukar-
na önskar boendeplats i sin hemkommun. Till följd 
av brist på äldreboendeplatser är behovet av att 
köpa korttidsplatser större än budgeterat.

Det kommunala korttidsboendet redovisar ett 
bättre resultat än budget vilket beror på att 
personalkostnader till viss del kunnat finansieras 
med statsbidrag för trygg hemgång. I verksamhe-
ten finns också intäkter för såld vårdplats till 
socialnämnden.

Hemsjukvård och rehab redovisar överskott då 
verksamheterna har haft svårt att rekrytera 
personal. Även hemtjänstens nattpatrull och 
trygghetslarm redovisar sammantaget ett över-
skott.

Samarbetet med landstinget kring Westerlunds 
rehab har under året förändrats vilket medför 
en lägre kostnad för köpta vårdplatser.
Inom området socialpsykiatri redovisas ett över-
skott till följd av prestationsmedel för uppnådda 
resultat inom området psykisk hälsa.

De kommunala LSS-boendena redovisar lägre 
kostnader för personal och övriga kostnader. De 
lägre personalkostnaderna beror främst på svårig-
heter att rekrytera behörig personal samtidigt som 
verksamheten inte har bemannat fullt ut vid 
ordinarie personals frånvaro. Personlig assistans 
redovisar högre personalkostnader för fler bevil-
jade insatser men även högre personalkostnader 
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för befintliga ärenden. I samband med fler beslut 
följer också ökade intäkter från Försäkringskas-
san. Intäkterna ökar dock inte i samma utsträck-
ning som kostnaderna.

Förvaltningen har arbetat för att minimera 
externt köpta LSS-boenden under året och redovi-
sar ett överskott.

Restaurang Pomona redovisar ett bättre resultat 
jämfört med budget, vilket framför allt beror på 
ökade försäljningsintäkter i restaurangen. En högre 
andel av maten lagas från grunden, vilket medför 
att kostnaderna för livsmedel är lägre trots en 
större produktion. Restaurangen har också haft låg 
sjukfrånvaro vilket medför låga personalkostnader.

En omorganisation har gjorts inom handläggning 
socialpsykiatri vilket innebär ett närmre ledar-
skap och högre personalkostnader för del av 
enhetschefstjänst.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Budgetav-

vikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -184 -350 -392 -42

Summa -184 -350 -392 -42

Under året har restaurang Pomona möblerats med 
nya matsalsmöbler. Till hemsjukvården har 
medicinskåp köpts in för att säkerställa läkeme-
delshanteringen. Inom daglig verksamhet LSS har 
en smartboard köpts in för att underlätta kommu-
nikationen.

Viktiga förändringar och trender
Demografi
Antalet äldre kommer att öka i Håbo kommun för 
många år framöver. Det kommer att innebära behov 
av fler platser på särskilt boende och fler brukare 
med hemtjänst och hemsjukvård. Det är viktigt att 
satsa på olika förebyggande insatser som till 
exempel fysisk träning i olika former samt möjlighet 
till dagverksamhet och andra mötesplatser. Det 
märks redan nu att det blir allt svårare att rekry-
tera personal till vården och omsorgen och färre 
väljer att utbilda sig i yrket. Det innebär att det 
kommer att bli en hög konkurrens om arbetskraften 
framöver. För att Håbo kommun ska klara sig i den 
konkurrensen krävs goda arbetsvillkor och en 
verksamhethet där all personal kan känna sig stolt. 
Det innebär att fokus behöver vara på att ytterli-
gare förbättra verksamhetens kvalitet samtidigt 
som arbetsvillkoren utvecklas ur flera aspekter.

Ökad individualisering
En trend i vårt samhälle, så även i Håbo, är ett 
större utrymme för individuell handlingsfrihet. 
Det innebär att medborgarna ställer högre krav på 
inflytande över de varor och tjänster som erhålls. 
Den enskilde är också mer påläst än tidigare och 
använder i större utsträckning sina möjligheter till 
överprövning. Inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde är en förhållandevis stor del av 
vården ”institutionaliserad”. Många bor på äldrebo-
ende och i särskilt boende inom vården och omsor-
gen enligt LSS. Det är en form av kollektiv vård. 
För att anpassa oss till enskildas egna behov och 
önskemål måste vården och omsorgen bli mycket 
mer individuell. Här finns en hel del att lära från 
verksamheten inom LSS. Olika tekniska lösningar 
kommer också att kunna bidra till en mer individu-
ell vård och omsorg. Även i förhållande till persona-
len behöver arbetsgivaren bli mer öppen för olika 
individuella lösningar om personalförsörjningen 
ska klaras framöver. Det kan handla om mer 
individuella schemalösningar men också om att 
bättre ta tillvara var och ens specifika kompetenser.

Teknisk utveckling
Den tekniska utvecklingen i samhället går allt 
snabbare. Det handlar om bland annat bioteknik, 
IT, nanoteknik med mera. En hel del av detta 
kommer att komma äldre och funktionsnedsatta till 
del och kommer att kunna bidra till att möjlighet 
ges att leva ett mer självständigt liv. För vård- och 
omsorgsnämnden har frågan om att ta del av den 
tekniska utvecklingen varit en prioriterad fråga 
hittills under mandatperioden och kommer med all 
sannolikhet att fortsätta att vara det. När nämn-
den står i startgroparna för att bygga ett nytt 
äldreboende är det prioriterat att vid byggnationen 
ta med tekniska lösningar som finns, som underlät-
tar för personal och boende och ger den enskilde ett 
stöd för ett mer självständigt och tryggt liv.

Pomona dagverksamhet är öppen för alla seniorer som är 65+ att delta 
i olika aktiviteter och cirklar. Under året arrangerades vattengympa i 34 
grader varmt vatten. Vattengympa-gänget kallas ”badankorna” och 
under passen får det alltid plats med skratt och glädje.
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Håbohus AB
Sammanfattning
Grunden för Håbohus målarbete är den affärsplan 
som antogs av styrelsen 2015 och de mål som bolaget 
själva styr över är i allmänhet uppnådda. 2017 kom-
mer affärsplanen förmodligen skrivas om och målen 
kommer då anpassas efter nuvarande prioriteringar.

En markanvisningstävling för ett höghus i Bålsta cent-
rum hålls under året. Håbohus bidrag, en byggnad på 
17 våningar med trästomme, vann tävlingen.

Vid	 årsskiftet	 2016/2017	 hade	 det	 flyttat	 in	 gäster	
i 92 av de 110 nyproducerade lägenheterna på  
Sofielundsvägen.

Resultatet för året är 40,9 miljoner, en stor skillnad från 
tidigare år som beror på fastighetsförsäljningar.

Uppdrag och ansvarsområde

Håbohus AB har som uppdrag att köpa, sälja och 
äga fastigheter inom Håbo kommun. I uppdraget 
ingår att bygga, förvalta och hyra ut bostäder, 
affärslokaler och andra faciliteter.

Syftet med Håbohus AB är att se till att det finns 
bra bostäder och bra boendeservice i Håbo kom-
mun. Det sker enligt avsikten med allmännyttan 
som beskrivs i lagen om allmännyttiga kommu-
nala bostadsaktiebolag.

Måluppfyllelse
Den affärsplan som antogs av styrelsen 2015 
ligger till grund för Håbohus målarbete. Nedan 
redovisas de mål som ingår i affärsplanen och var 
vi befinner oss i arbetet med att uppfylla målen. 
Målen är utformade utifrån Håbo kommuns 
övergripande mål och Håbohus ägardirektiv.

 
Kommentar och analys av måluppfyllelse
De mål vi själva styr över når vi i allmänhet upp 
till. Det finns en osäkerhet för de mål som följs 
upp med hjälp av hyresgästenkät. Det är svårt 
att mäta effekten av de åtgärder som görs. Om-
världen har förändrats och i vissa fall har Håbo-
hus därför valt andra prioriteringar än de som 
angivits i affärsplanen. Det finns därför risk att 
vi inte når målen för till exempel underhåll och 

resultat. Antagligen kommer affärsplanen omar-
betas under första kvartalet 2017 och då anpassas 
målen så att de stämmer överens med de priorite-
ringar vi har nu.

Mått
2012 2013 2014 2015 2016

Antal bostäder 1290 1284 1335 1315 1331

Bostadsyta, m2 87 278 86 594 89 109 87 330 88 756

Lokalyta, m2 8 192 8 192 9 118 9 118 8 824

Fastigheter-
nas bokförda 
värden

7 765 7 672 8 472 8 978 9 511

Genomsnitts-
hyra, bostäder

1 064 1 072 1 122 1 144 1 208

Underhåll 136 168 129 156 152

Årets händelser
Försäljningar
Håbohus har under 2016 varit aktiv på transak-
tionsmarknaden. Vi har under året sålt fastigheter 
i fyra områden. Totalt såldes 81 lägenheter för 
sammanlagt 93,35 miljoner kronor. Fastigheterna 
har sålts genom ombildning till bostadsrätt eller 
genom försäljning till privat aktör. Genom de 
försäljningar Håbohus genomfört har vi fått 
pengar över till framtida produktioner. Vi har även 
förbättrat konkurrensen i Bålsta och fått ut mer 
vinst från bra investeringar.
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Markanvisningstävling 
Håbohus har under året vunnit en 
markanvisningstävling för ett höghus i Bålsta 
centrum. Vårt bidrag är en byggnad på 17 våningar 
med trästomme. Det är en av de högsta 
träbyggnaderna i världen. Många tekniska 
utmaningar kvarstår men planering och 
projektering pågår för fullt.

Inflyttning till nyproducerade lägenheter 
Produktionen på Sofielundsvägen startade somma-
ren 2015 och ett år senare skedde den första 
inflyttningen. Vid årsskiftet 2016/2017 har det 
flyttat in gäster i 92 av 110 lägenheter och de sista 
lägenheterna blir klara till mars 2017. Ett av 
Håbohus viktigaste mål är att skapa fler bostäder  
i Håbo, vi har därför jobbat aktivt med att få igång 
produktioner som ska avlösa den på Sofielundsvä-
gen. Under hösten 2016 påbörjades upphandlingen 
för två produktioner på cirka 130 lägenheter. 
Förmodligen kommer vi börja bygga under som-
marn 2017.

Miljöarbete
Håbohus har under året aktivt jobbat för att 
förbättra sitt miljöarbete. Vi har som mål att införa 
ett miljöledningssystem. Föreningen Svensk Miljö-
bas delade i december ut ett diplom till Håbohus.

Vi har under året startar tre solcellsanläggningar 
med en total toppeffekt på ca 300 kWp (kilowatt-
peaks). Det överstiger vårt mål med cirka 50 
procent och vi är nu en stolt elproducent i Håbo 
kommun.

Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016

Verksamhetens intäkter 120 205 120 457

Resultat av fastighetsförsäljning 20 503 64 086

Verksamhetens kostnader -66 244 -67 087

Avskrivningar -27 745 -27 328

Finansnetto -20 559 -16 582

Bokslutsdispositioner -8 268 -21 226

Skatt -4 544 -11 394

Resultat 13 348 40 926

Omslutning 923 227 997 393

 

 
 
Mål

 
Delmål 

2016

Nuläges-
bedömning 

för slutmål

 
 

Kommentar

Mål för försäljning – Målet är uppfyllt

Mål för förvärv – Målet är uppfyllt

Mål för egenproduktion av förnyelsebar el – Målet är uppfyllt

Mål för energianvändning till uppvärmning Risk	finns	att	vi	inte	uppnår	målsättningen

Mål för miljöledning – Målet är uppfyllt

Mål för miljöfordon – Målet kommer sannolikt att nås

Mål för vattenförbrukning - I fas med planerade åtgärder, dock osäkert om 
de ger tillräcklig effekt

Mål för färdigställd nyproduktion – Målet kommer sannolikt inte att nås i tid, dock 
beroende av orsak som Håbohus inte kunnat 

påverka

Mål för påbörjad nyproduktion – Målet kommer sannolikt inte att nås i tid, dock bero-
ende av orsak som Håbohus inte kunnat påverka

Mål för vård- och äldreboenden 
Mål för bostadssociala kontrakt

– – Ej aktuellt, ingen förfrågan inkommen

Mål för tillgänglighet – Målet kommer sannolikt att nås

Mål för ekonomiskt svaga grupper – Målet kommer sannolikt att nås

Mål för trygghet, trivsel och service – I fas med planerade åtgärder, dock osäkert om 
de ger tillräcklig effekt

Mål för underhåll och reinvesteringar – Målet kommer sannolikt inte att nås på grund av 
omprioriteringar, ett aktivt val.

Mål för soliditet Målet är uppfyllt

Mål för resultat Delmål uppnått.

Mål för överskottsgrad Mål kommer sannolikt inte att nås med anledning 
av försenad start nyproduktion

Målet är uppfyllt   I fasplanerade åtgärder         

Målet kommer sannolikt inte att nås  
Ej helt i fas med planerade åtgärder eller osäkerhet 
om åtgärderna har tillräckligt effekt
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Årets resultat är 40,9 miljoner kronor. Det är 
försäljningen av fyra fastigheter som är orsaken 
till den stora skillnaden från föregående år. 
Försäljningen gav ett nettoresultat på cirka  
64 miljoner. Även kostnader för konsulter och 
underhåll skiljer sig från tidigare år.
 
Procent 2012 2013 2014 2015 2016

Fastigheternas 
direktavkastning, 
bokfört värde

6,6 6,5 6,3 6,2 5,8

Fastigheternas di-
rektavkastning, beräk-
nat marknadsvärde

6,3 5,7 5,5 4,4 4,0

Soliditet 7,6 8,1 9,1 10,6 15,6

Överskottsgrad 45,9 43,1 45,8 44,9 44,3

Resultat för skatt  
minus försäljning/ 
nettoomsättning

2,9 -0,3 2,9 4,7 7,9

Genomsnittlig skuld-
ränta brutto

3,71 3,48 3,55 2,79 2,27

Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto i procent av fastigheter-
nas bokförda värde vid utgången av året.
Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto i procent av fastigheter-
nas beräknade marknadsvärde vid utgången av året.
Soliditet: Eget kapital +0,78*obeskattade reserv i förhållande till 
balansomslutning.
Överskottsgrad: driftnetto i procent av nettoomsättning.

Investeringar
tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Inkomster 28 760 91 260

Utgifter -75 929 -116 459

Summa -47 169 -25 199

Årets investeringar i byggnader och anläggningar 
är 116,5 miljoner kronor. Utgifterna gäller om-
byggnaden av Skeppsvägen, ombyggnaden av 
tandläkarmottagningen, takomläggning Kal-
marsand samt nyproduktion av Sofielund. Investe-
ringar i inventarier, verktyg och maskiner ligger 
på 185 000 kronor.

Viktiga förändringar och trender
Demografiska förändringar
Åldersstrukturen i Håbo visar att kommunen har 
svårt att behålla personer mellan 20-29 år. I alla 
övriga åldrar, utom de allra äldsta, ligger Håbo 
över rikssnittet. Tillgången på bostäder är en 
nyckelfaktor om Håbo ska kunna behålla de unga 
vuxna. Som stor aktör på bostadsmarknaden är 
vår målsättning att genom nyproduktion under-
lätta för unga vuxna att hitta en bostad. Vi har 
också påbörjat en översyn av bolagets policy för 
uthyrning. Ambitionen är att under vintern 2017 
göra det ännu lättare för unga och hushåll med 
lägre inkomst att hitta en bostad.

Ökad individualisering
En stor utmaning för att behålla hyresrätten som 
en attraktiv boendeform är att kunna erbjuda 
individuella lösningar och anpassningar till våra 
hyresgäster. Våra hyresgäster vill inte bli sedda som 
ett kollektiv som får standardlösningar. Vi försöker 
därför lyssna på hyresgästerna utan att särbehand-
la enskilda hyresgäster. Vi har under året bytt 
fastighetssystem vilket gör det lättare för hyresgäs-
ter att bland annat hantera felanmälningar. I 
framtiden kommer förmodligen kraven på individu-
ella lösningar att öka. Det blir en stor utmaning för 
hyresvärdar att erbjuda detta inom ramen för 
hyreslagstiftningen på ett sätt som är affärsmässigt.

Teknisk utveckling
Samhället blir allt mer digitaliserat. Det är en 
utmaning att integrera nya tekniker och system  
i vårt befintliga bestånd, men nödvändigt då våra 
hyresgäster förväntar sig smidiga lösningar.

Transaktionsmarknaden
Bålsta har blivit mer attraktivt. Stigande priser 
och privata aktörers produktionsplaner är sådant 
som visar att Bålsta är en intressant ort att 
investera i. De försäljningar Håbohus har genom-
fört under året visar att köparna investerar på 
nivåer av direktavkastningar som vi inte sett 
tidigare. Tydligt sjunkande direktavkastningskrav 
hos investerarna ger en förståelse i hur markna-
den ser på investeringar i Bålsta. Det ger trygghet 
i de egna investeringarna.

Ett 17-våningshus ska byggas i Bålsta.
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Uppdrag och ansvarsområde
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av 
Håbo kommun och sköter näringslivsservicen och 
besöksnäringen (turismen) i kommunen.

Bolaget ska stödja och utveckla befintligt närings-
liv samt verka för nyetableringar av företag till 
kommunen.

Bolaget ska bistå kommunen i marknadsföring och 
försäljning av företagsmark, samt arbeta övergri-
pande för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och 
handel.

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo - Bolaget arbetar utåtriktat med 
marknadsföring för att få flera företag och personer 
att välja Håbo som etableringsort och bostadsort.

Företagen i kommunen, 2011 stycken varav 138 
nya, har bra tillväxt.

Enligt marknadsundersökningsföretaget SYNA 
mår företagen bra och nyanställer. Företagen i 
Håbo har placerat sig på andra plats i länet när 
det gäller omsättning, vinst och antal anställda. 
Tillväxt i förädlingsvärde har ökat med 54 procent 
och antal anställda har ökat med 23 procent. 
Antal företag har ökat med 39 procent och den 
siffran är högre än rikets genomsnitt.

Samtidigt arbetar bolaget med att få fler besökare 
att besöka kommunens turistmål.Under året har 
Skokloster slott slagit rekord och ökat med 21 400 
besökare under året, totalt 94 200 besökare för 2016.

Det är viktigt att bolaget och kommunen samarbe-
tar när det gäller exploatering av nya företagsom-
råden för att bolaget ska ha möjlighet att uppfylla 
sina mål.

Om några år ser framtiden ljus ut gällande till-
gång till detaljplanerad företagsmark.

Genom att kontinuerligt marknadsföra Dragets före 
tagsområde under en längre tid finns det, när infra- 
strukturen är klar, intressenter för all ledig mark.

Aktiviteten Företagslyftet startades under året. 
Företagslyftet kommer under ett par år ge företa-
gen möjligheter att växa med anställda och volym.

Mått 
2014 2015 2016

Antal nystartade företag 137 161 138

Totalt antal företag 1 736 1 873 2 011

Antal företag som drivs av 
kvinnor

435 478 518

Antal besökare på Skoklos-
ter slott

69 000 72 090 94 200

Företag
Kommunens 2 011 stycken företag utmärker sig i 
länet med bra tillväxt när det gäller omsättning, 
vinst och antal anställda.

Företagsmingel
Det årliga företagsminglet på Krägga Herrgård 
besöktes av 215 personer. 

Håbo Marknads AB

Sammanfattning
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av Håbo 
kommun som sköter näringslivsservicen och besöksnä-
ringen (turismen) i kommunen. Under året har bolaget 

i samarbete med kommunen fyllt det nya området i 
Draget med nya företag.

Företagen i Håbo har placerat sig på andra plats i lä-
net när det gäller omsättning, vinst och antal anställda. 
Tillväxt i förädlingsvärde har ökat med 54 procent och 
antal anställda har ökat med 23 procent. Antal företag 
har ökat med 39 procent och den siffran är högre än 
rikets genomsnitt. Årets företagsmingel på Krägga Herr-
gård, som arrangerades tillsammans med Håbo Hus 
och Håbo kommun, drog ett rekord i antal besökare 
med 215 personer. På minglet delades diplom ut i fyra 
klasser.

Besöksantalet till kommunens turistmål har ökat. Under 
året har Skokloster slott slagit rekord och ökat med 21 
400 besökare under året, totalt 94 200 besökare för 
2016. 
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Årets händelser
Näringslivsutveckling
Håbo Marknads vill stärka utvecklingen hos 
nyföretagare, därför bjöds alla nya företag in till 
nyföretagarträff som sker i januari varje år.

Utbildning inom starta eget företag erbjöds genom 
Driva Eget- kompassen tillsammans med Almi 
Företagspartner under sex tillfällen.

Bolaget har tillsammans med Almi bjudit in 30-tal 
SFI elever till informationsmöte om starta eget.

Under året har Håbo Marknads AB inom ramen 
för Företagslyftet gjort 40-tal möten med befintliga 
företag och hjälpt till att precisera och analysera 
företagens utvecklingsbehov för att kunna växa.

Almi har erbjudit elva företagare platser i ett 
VD-nätverk och arbetsförmedlingen har försökt 
hjälpa fem företag som har svårt att hitta kvalifi-
cerad personal.

Bolaget samarbetar med företagarföreningarna i 
kommunen och har under året arrangerat åtta 
Frukostmöten, varav två studiebesök på Gyproc 
och Bro Park Galopp.

Årets företagsmingel på Krägga Herrgård som 
arrangerades tillsammans med Håbo Hus och 
Håbo kommun drog ett rekord antal besökare,  
215 personer. Nyheten på minglet var fyra fokus-
områden, ”Det går bra för Håbo”, ”Företags- och 
bostadsmark”, ”Nya nätverket Relation E18” och 
”Entreprenörskap i skolan”. På minglet delades ut 
diplom i fyra klasser.

För att främja handeln i Håbo kommun är Håbo 
Marknads AB en drivande kraft i föreningen Bålstas 
Bästa, som tar fram ett värdekupongshäfte med 
erbjudande till 60 lokala handlare. Det stora syftet 
är att öka handeln på hemmaplan, stödja föreningsli-
vet och skapa en talangfond. 17 lokala föreningar 
sålde cirka 1400 häften för totalt 280 000 kronor, 
varav hälften gick direkt till föreningarna. På Håbo 
Festdag delade föreningen ut 120 000 kronor i 
stipendier till nio olika föreningar och ungdomar.

Entreprenörskap för ungdomar
Under första halvan av året har bolaget slutfört 
sitt uppdrag kring entreprenörskap i skolan.
Aktiviteterna Uppfinnare Olle för årskurs 5, 
Öppna Eget för årskurs 9 och Roligaste Sommar-
jobbet för 15-19 åringar har genomförts. Bolaget 
har under hösten lämnat över uppdraget kring 
entreprenörskap i skolan till skolförvaltningen.

Turism
Inom besöksnäringen har bolaget tryckt och distri-
buerat en ny turistbroschyr och deltagit i olika 
nätverk i regionen som gäller turistutveckling.

Läsplattor för att lättare hitta turistinformation placera-
des ut på platser där turister vistas under sommar-
månaderna. Platser där läsplattor placerades var:
• Turistbyrån i Skokloster

• Åbergs Museum

• Shellmacken

• Skokloster Macken.

Nya broschyrställ har tagits fram för placering i 
Bålsta centrum och Skokloster Macken.

Håbo Marknads AB har drivit turistbyrå med tre 
anställda i Skokloster under sommarmånaderna.
Budgeten har genomförts enligt plan. Årets 
resultat visar ett underskott på 4,7 miljoner. 

Det beror på kostnader för rondellbygget Väster-
skog/brandstationen och planarbeteskostnader för 
Dragelund.

Investeringar
Inga investeringar har genomförts.

Viktiga förändringar och trender
Efterfrågan på företagsmark ökar hela tiden. Det 
beror på att Håbo kommun mer och mer tillhör 
Storstockholmsområdet. Dragetområdet är fullteck-
nat med cirka 90 000 kvadratmeter företagsmark.

Tillsammans med Håbo kommun påbörjas detalj-
planer för Logistik Bålsta och Dragelund.

Det kommer om några år att skapa stora arealer 
för företagsetableringar.

Nu kan bolaget arbeta vidare med en långsiktig plane-
ring för större företagsområden, vilket kommer att 
gynna lokala företag och företag som vill flytta till Håbo.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 23 253 3 238

Verksamhetens kostnader -7 711 -11 914

Avskrivningar -58 -58

Verksamhetsnetto 15 386 -8 676

Finansnetto -103 -97

Periodiseringsfond -3 838 4 067

Skatt -2 539 4

Resultat 9 003 -4 703

Omslutning 31 557 30 661

Soliditet 53,4% 39,6%
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo

Sammanfattning 
Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas. Per-

sonal från Enköping-Håbo har deltagit vid ett antal 
större bränder i regionen under året och ett antal 
samarbetsprojekt har startats upp.

Antalet anlagda bränder har ökat till följd av en all-
män social oro. Räddningstjänsten samarbetar med 
övriga kommuner i regionen för att förebygga denna 
typ av händelse.

2016 är 4 av 16 mål uppfyllda. För att förbättra re-
sultatet 2017 har målprocessen förbättrats för att bli 
mer kopplad till verksamheten. Flera av målen från är 
omformulerade	och	flyttade	till	2017.

Räddningstjänsten visar på ett överskott på 1 miljoner 
kronor. Det egna kapitalet är fortsatt negativt, 
 -606 000 kronor.

Uppdrag och ansvarsområde
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommu-
nalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldighe-
ter som medlemskommunerna har enligt lagen om 
skydd mot olyckor.

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens 
anställda i brandskydd, systematiskt brand-
skyddsarbete och HLR (hjärt- och lungräddning).

Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med 
varsin brandstation.

Måluppfyllelse
Målen från handlingsprogrammet som gäller för 
mandatperioden 2015–2018 har brutits ned till 
årliga mål i förbundets verksamhetsplan.

Utöver arbetet med de långsiktiga målen från 
handlingsprogrammet följer förbundet även upp de 
övergripande målen från ägardirektivet genom ett 
antal indikationer. Förbundet ska dessutom 
upuppfylla ett antal ekonomiska mål från ägar-
direktivet.

Endast 4 av 16 mål är uppfyllda 2016. För att 
förbättra resultatet 2017 har målprocessen förbätt-
rats för att bli mer kopplad till verksamheten. Flera 
av målen från är omformulerade och flyttade till 
2017. De ekonomiska målen från ägardirektivet 
som skulle genomföras 2016:

Från ägardirektivet:
• Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning  

i balans eller resultera i ett överskott 

• Det egna kapitalet ska uppgå till minst  
400 000 kronor.

•  Likviditeten ska inte understiga 2 miljoner 
kronor.

•  Investeringar ska täckas av egna medel.

Indikator Medel  
2011–2015

Resultat 
2016

Önskvärt Trend

Antal skadade i 
olyckor med rädd-
ningsinsats/ 
10 000 invånare 

33,2 27 0

Antal omkomna i 
bränder

0,6 0 0

LF kostnad/brand [tkr] 
(skadeärenden > 50 tkr)

143,875 iu 0

Antal insatser i 
tillsynsobjekt,LSO

24 27 0

Antal insatser i  tillsyns-
objekt med tillstånd 
brandfarlig vara

0,4 0 0

Antal insatser vid 
eldstadsrelaterade 
bränder

5,2 3 0

Antal anlagda  
bränder

12,6 19 0

Antal brand i bygg-
nad / 10 000 invånare

12,8 11 0

Antal brand ej i bygg-
nad / 10 000 invånare

17 22 0

Andel insatser där 
allmänheten agerat

72,0% 75% 100% –

Andel fungerande 
brandvarnare vid 
brand i bostad

33,0% 33% 100%

Andel brandvarnare  
i bostad vid sotning

99,0% iu 100%

Trendfärgerna visar uppgång eller nedgång från föregående år.
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Från förbundet:
•  Avsätta 1 procent av medlemsbidraget i eget 

kapital.

3 av 5 mål av de ekonomiska målen är uppfyllda. 
Resultatet 2016 innebär ett överskott på 1 miljoner 
kronor. Det egna kapitalet är fortsatt negativt, 
-606 000 kronor. Däremot har mer än 1 procent  
av medlemsbidraget kunnat avsättas till eget 
kapital och underskottet från 2013 har hanterats. 
Likviditeten vid årsskiftet var 1,3 miljoner kronor. 

Övergripande mål och indikationer som skulle 
uppnås under året:

Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra 
och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor:
•  Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras 

genom en effektiv räddningsinsats.

•  Inga olyckor som kan orsaka räddningsinsats 
ska ske i verksamheter där tillsyn genomförs 
enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE 
(lag om brandfarliga och explosiva varor).

• Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder 
som omfattas av kraven på rengöring & brand-
skyddskontroll.

• Invånarna har kunskap om hur risker förebyggs 
och har förmågan att göra en egen första insats.

De övergripande målen från ägardirektivet som 
förbundet följer upp genom ett antal indikatorer:

Mått
Antalet trafikolyckor och antalet falska automat-
larm ökar 2016 medan antalet ”brand i byggnad” är 
lågt. Antalet ”brand ej i byggnad” ökar kraftigt. Ett 
högre antal anlagda bränder bidrar till ökningen.

Kommunerna växer och antalet bygg- och plan-
ärenden ökar kraftigt. Förbundets målsättning 
är att utföra 250 tillsyner vilket inte uppnås 
under 2016.
 

Mål 2016 Mätning

Inviga ny brandstation i Veckholm Genomfört Genomförtt

Projektera ny brandstation i Örsundsbro Färdiga planer Uppskjutet till 2017 pga problem i Veckholm.

Projektera räddningsvärn på Bryggholmen och Arnö Färdiga planer Avtal tecknat om lokal på Arnö.  
Bryggholmen under 2017.

80% räddningsinsatser ska påbörjas inom 20 min Insatstider  
i Core

67%. Försämring jämfört med 2015 Målet 
kan vara för högt satt och ska utvärderas.

Antal vakanta beredskapspass för RIB ska minska från 
86,7 vakanta pass 2014

Antal vakanta 
pass

39,7 vakanta pass under 2016.

Analysera omloppstider för tankfordon och kartering  
av fyllnadsbrandposter

Rapport med 
analys

Utredning sker under 2017.

Tillgång på tankbil i förbundets alla delar Placerade tank-
fordon

Örsundsbro saknar tankbil vilket planeras 
efter stationsbygget.

Genomföra övningar och uppdatera planer för särskilda 
riskobjekt i kommunerna

Övningar och 
planer

Flera studiebesök har genomförts men 
förbundet behöver utveckla metoder för 
insatsplanering    

Höja medvetandet om räddningstjänstens insatstider för 
höjd- och tankfordon i kommunernas planprocess

Infoaktiviteter Inga särskilda aktiviteter under 2016.

Utveckling av samarbetet i räddningsregionen  
gemensamma utbildningar, RIB

Exempel på 
samarbeten

Nätverk mellan Brandcheferna och ett 
antal	projektgrupper	finns.

Den operativa förmågan ska beskrivas i mätbar  
kompetensplan

Beskriven mät-
bar kompetens

Kompetensplan framtagen och  
uppföljningsmetoder tas under 2017.

Utföra 250 tillsyner Antal tillsyner 233 tillsyner genomförda 2016

Genom uppsökande verksamhet informera om  
brandskydd

Antal informe-
rade

1 436 personer har informerats vid olika 
tyoer av aktiviteter.

Utveckla	mätmetoder	för	fler	av	verksamhetens	processer Antal mätvär-
den

Förbundet ökar antalet tillgängliga  
mätningar för verksamheten.

Ta fram förslag på effektivisering genom samarbete  
mellan kommunerna och förbundet

Förslag och 
besparing

Lösningar har undersökts men inget konkret 
2016

Minst 1 % av medlemsbidraget ska användas för att  
återställa negativt eget kapital

Eget kapital Förbundet avsätter mer än 1 % för 2016.

Målen i verksamhetsplanen för 2016 som skullegenomföras under året:
       Delvis uppfyllda mål och           Uppfyllda mål
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Årets händelser
Ansträngningar för att nå ett ekonomiskt överskott 
präglar 2016. Olika åtgärder för att spara pengar 
värderas och slutligen leder omräknade pensions-
beräkningar till att årets ekonomiska mål uppfylls.

Antalet anlagda bränder ökar till följd av en 
allmän social oro. Räddningstjänsten samarbetar 
med medlemskommunerna för att förebygga denna 
typ av händelse.

Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas. 
Personal från Enköping-Håbo deltar vid ett antal 
större bränder i regionen under året och ett antal 
samarbetsprojekt startas upp.

Förbundet utvecklar fler mätmetoder för olika 
delar av verksamheten. En kompetensplan för 
räddningstjänstens förmåga presenteras i slutet av 
2016. Målsättningen är att kompetensplanen ska 
förses med metoder för uppföljning under 2017.

Byggandet av Veckholms brandstation inleddes 
sent 2015 och planen var att den skulle börja 
användas 2016. Förseningar medför att brand-
stationen inte invigs.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Verksamhetens 
intäkter

4 457 4 784

Verksamhetens 
kostnader

-54 709 -55 878

Avskrivningar -1 918 -2 240

Ersättning från 
medlemmar

51 550 54 500

Finansiella intäkter 5 8

Finansiella kost-
nader

-204 -167

Resultat -819 1 007

2016 visar räddningstjänsten ett positivt resultat 
på 1 miljon kronor. Efter det negativa resultatet 
2015 har ett omfattande arbete genomförts för att 
få bättre ekonomisk kontroll och uppföljning. 

Under året har förbundets pensionsprognoser 
granskats vilket visat att underlagen till pensions-
förvaltaren är fel. Jämfört med prognosen från 
delårsrapporter förbättras resultatet med 1,4 
miljoner kronor.
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Resultatet påverkas dock negativt av höga perso-
nalkostnader. Kostnaden för timanställda är högre 
än budgeterat. RIB (räddningstjänstpersonal i 
beredskap) i Enköping är 500 000 kronor dyrare 
än budgeterat vilket beror på en kombination av 
ökad övningstid och ökat antal larm.

Investeringar
tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016

Inkomster

Utgifter -9 749 -3 161

Summa -9 749 -3 161

2016 gick investeringarna främst till inköpet av 
två pickuper och till renoveringen av rökövnings-
huset i Enköping.

Viktiga förändringar och trender
Samverkan med andra räddningstjänster ökar och 
med tiden kommer frågan om en större förbunds-
bildning att ställas. Samarbetet i regionen kan 
utvecklas till att omfatta fler områden än larm och 
operativ ledning.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har 
länge velat privatisera räddningstjänsten vilket 
inte är möjligt med gällande lagstiftning. 

Inom några år kommer en översyn av lagen göras 
som kan öppna upp för nya driftformer inom 
räddningstjänst. Räddningstjänstens agerade vid 
insatser ifrågasätts oftare och verksamheten 
granskas i media. Konflikten med brandmännens 
riksförbund under sommaren 2015 var bara första 
steget i en förändrad avtalsmodell för de RIB-
anställda brandmännen (räddningstjänstpersonal 
i beredskap). Denna anställningsform kan komma 
att förändras och tvinga fram nya sätt att säker-
ställa räddningstjänst i glesbygdsområden.

Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet 
med processorienterad kvalitetsutveckling och 
hitta relevanta mättal för verksamheten.

Förbundets utmaning de kommande åren är att 
finansiera ett stort investeringsbehov. 2016–2018 
planeras tre nya brandstationer i Enköping. 
Förbundet har även behov av att investera i nya 
brandfordon.
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REVISIONEN 

Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för Håbo kommun år 2016 

Vi har granskat kommunens styrelse och nämndernas verksamhet och genom utsedda 
lekmannarevisorer i H åbohus AB och Hå bo Marknads AB, även verksamheten i dessa 
företag under är 2016. 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör for utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Avstämning av årets resultat enligt 
balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag. 
Vidare bedömer vi att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå 
enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Kommunen redovisar 
ett positivt resultat på 74,9 mnkr, vilket är 48,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. 
Det positiva resultatet förklaras till stor del av intäkter av engångs karaktär. 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2016 är uppfyllda. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen även pröva om verksamhelensköls l?å ett 
ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen som görs i nämnderna är 
tillräcklig. Vi bedömer, utifrån vår löpande granskning av nämndernas 
ansvarsutövande och årsredovisningens återrapportering, attverksamhetens utfall 
delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Nämnderna 
har totalt fastst.ällt 30 mål för 2016 och av dessa är 20 bedömda som uppfyllda, vilket 
motsvarar ca 66 procent. Vi noterar att redovisningen av måluppfyllelsen sker på ett 
enhetligt och överskådligt sätt, och det framgår med god tydlighet för flertalet av 
nämnderna vad som utgör grund för bedömningen av mål uppfyllelsen. Vi bedömer att 
flertalet mål har nåtts, men kan också konstatera att flera viktiga mål inte nås. I några 
fall görs bedömningar att mål bedöms som uppfyllda trots att måltal för fastställda 
nyckelindikatorer ej har uppnåtts. Vi har under året granskat den interna kontrollen 
avseende löner och bedömer att den i huvudsak fungerat tillfredsställande. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
är upprättad enligt god redovisningssed. 
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REVISIONEN 

Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna beviljas 
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Bålsta 2017- 03-21 

..f6o~ 
Eva Hellberg ~ 
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Följ Håbo i sociala medier!

I sociala medier kan du följa kommunens arbete, ta del av nyheter från alla våra 
verksamheter och ställa dina frågor till Kontaktcenter.

Du hittar oss här:

facebook.com/habokommun instagram.com/habo_kommun twitter.com/habokommun

Rektor Jonas söker personal.

Söker du sommarjobb?

Julpyntade rondeller.

100-årskalas på Pomona.

Vill du jobba hos oss?

Postadress: Håbo kommun, 746 80 Bålsta
Telefon: 0171-525 00, Fax: 0171-563 33
E-post: kommun@habo.se, Webbplats: www.habo.se236
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REVISIONEN 

HÅBO KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

' 

2017 -03- 2 1 
KS Dnr Reg .nr 

l 

Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för Håbo kommun år 2016 

Vi har granskat kommunens styrelse och nämndernas verksamhet och genom utsedda 
lekmannarevisorer i Håbohus AB och Håbo Marknads AB, även verksamheten i dessa 
företag under år 2016. 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Avstämning av årets resultat enligt 
balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag. 
Vidare bedömer vi att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå 
enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Kommunen redovisar 
ett positivt resultat på 74,9 mnkr, vilket är 48,9 miljoner leronor bättre än budgeterat. 
Det positiva resultatet förklaras till stor del av intäkter av engångskaraktär. 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2016 är uppfyllda. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen även pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen som görs i nämnderna är 
tillräcklig. Vi bedömer, utifrån vår löpande granskning av nämndernas 
ansvarsutövande och årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Nämnderna 
har totalt fastställt 30 mål för 2016 och av dessa är 20 bedömda som uppfyllda, vilket 
motsvarar ca 66 procent. Vi noterar att redovisningen av måluppfyllelsen sker på ett 
enhetligt och överskådligt sätt, och det framgår med god tydlighet för flertalet av 
nämnderna vad som utgör grund för bedömningen av måluppfyllelsen. Vi bedömer att 
flertalet mål har nåtts, men kan också konstatera att flera viktiga mål inte nås. I några 
fall görs bedömningar att mål bedöms som uppfyllda trots att måltal för fastställda 
nyckelindikatorer ej har uppnåtts. Vi har under året granskat den interna kontrollen 
avseende löner och bedömer att den i huvudsak fungerat tillfredsställande. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
är upprättad enligt god redovisningssed. 
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Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna beviljas 
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Bålsta 2017-03-21 
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REVISIONEN 

Bilagor 
Till revisionsberättelsen bifogas: 

Redogörelse för 2016 års revisionsverksamhet 
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 
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REVISIONEN 

Kommunfullmäktige 

Redogörelse för 2016 års revisionsverksamhet 

Kommunens revisorer lämnar följande redogörelse för granskningsåret 2016. 
PwC har biträtt oss vid revisionen. 

Förutsättningar för revisionen 

Revism·ema granskar med stöd av kommunallagen årligen all den 
verksamhet som bedrivs inom nämndemas och styrelsens verksamhets
områden. Vmje år ska revisorerna till fullmäktige avge en berättelse med 
redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det 
föregående budgetåret. 

Revisoremas granskning omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och 
årsredovisning. Revisionens imiktning och syfte är att pröva 

• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunlct 
tillfi:edsställande sätt, 

• om räkenskaperna är rättvisande, och 

• om den kontroll som görs inom nämndema är tillräcklig. 

Vi har även följt verksamheten genom protokoll och handlingar. 

Bemanning 
Revisorer för 2016 harvmit följande: 
Be1til Berglund, ordf 
Inger Kölestam, vice ordf 
Birgit Svensson 
Linnea Hagelin 
Eva Hellberg 

För fullgörande av vå1t uppdrag har vi under året biträtts av PwC. Budgeterade resurser 
har varit 1118 tkr. Utfallet uppgår till 992 tkr. 

Nedan lämnas en redogörelse av de skrivelser som tillställts kommunen med anledning 
av våra granskningsinsatser som genomfö1ts under revisionsåret 2016. För 
granskningarna har rappmter upprättats och tillställts respektive nämnd, styrelse och 
förvaltning samt till fullmäktige för kännedom. Dialoger har under året hållits med 
kommunledning, kf presidium företrädare för socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd 
samt bygg- och miljönämnd. 
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REVISIONEN 

Utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2016 
PwC har på vårt uppdrag översiktligt granskat Hå bo kommuns delårsrapp01i per 2016-
01-01 -2016-08-31. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens 
revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapp01ien är upprättad i enlighet 
med lagens hav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. 

Resultatet för perioden är 91,3 mnh, och prognosen för helåret pekar mot ett resultat 
om 38,1 mnh. Balanshavet kommenteras i delårsrapp01ien och där framgår att 
balanshavet uppfylls utifrån lämnad helårsprognos. 
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens 
delårsrapp01i: 

• I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. 

• Vår översiktliga granskning visar på att det prognostiserade resultat är förenligt 
med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2016. För helåret 
gör kommunstyrelsen bedömningen att samtliga finansiella mål kommer att 
uppfyllas. Vi delar kommunstyrelsens bedömning. 

• Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att det prognostiserade 
resultatet delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen. För helåret 
gör kommunstyrelsen bedömningen att 17 av 30 mål kommer att uppfyllas. Det 
har inte framkommit något som gör att vi kan göra någon annan bedömning av 
måluppfyllelsen avseende verksamheten än vad kommunstyrelsen gör. 

Granskning av intern kontroll av löner och ersättningar 
PwC har på vå1i uppdrag granskat den intema kontrollen av rappmiering av löner och 
ersättningar. Granskningen har syftat till att undersöka om kommunstyrelsens intema 
kontroll avseende rapp01iering av löner och ersättningar tillräcklig. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens 
intemakontroll avseende rapp01iering av löner och ersättningar i allt väsentligt är 
tillräcklig. Denna bedömning gör vi mot bakgrund av att sex av sju kontrollmål som 
legat till grund för granskningen bedöms vara uppfyllda samt att genomförd 
registeranalys med tillhörande verifieringar påvisar att utbetalda löner är konekta. Vid 
granskningen framkom att en användare med chefsbehörighet i lönesystemet som inte 
längre hade personalansvar. Vidare framkom vid registeranalysen att det finns en 
bristande rutin för hantering av utlägg, bl.a. noterades att syftesbeshivning saknades för 
80 procent av de verifierade utläggsunderlagen. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

5 (8) 



242

REVISIONEN 

• Se över rutinen för genomgång av registrerade behörigheter i syfte att säkerställa 
att registrerade behörigheter är korrekta utifrån delegationsordning samt av 
förändringar under året. 

• säkerställa att rutin för hantering av utlägg stärks. Ersättning för utlägg bör inte 
utgå där syftesbeskrivning som bekräftar att utlägget är arbetsrelaterat saknas. 
Vidare bör rutinerna stärkas såtillvida att kommunen säkerställer att inköp inte 
görs vid sidan av upphandlade leverantörer. 

Granskning av riktade statsbidrag inom förskola, skola och äldreomsorg 

PwC har på vå1t uppdrag granskat riktade statsbidrag inom förskola, skola och 
äldreomsorg. Granskningen har syftat till att undersöka om kommunen har 
ändamålsenliga rutiner avseende ansökningar om riktade statsbidrag inom förskolan, 
grundskolan och äldreomsorgen. Granskningen omfattar inte ansökningar om ED
bidrag eller återsökningar av ersättningar från Migrationsverket avseende 
fl yktingverksamheten. 

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunen i allt väsentligt har 
ändamålsenliga rutiner avseende ansökningar om riktade statsbidrag inom förskola, 
grundskola och äldreomsorg. Det baserar vi på att rutiner och ansvarsfördelning 
avseende såväl ansökningar som bevakning av möjliga riktade statsbidrag att söka 
synes vara väl kända, de beloppsmässigt största statsbidragen har man ansökt om. 
Budgetmässigt lägger man in de riktade statsbidragen i nämndemas detaljbudgetar så 
långt som man tycker det är möjligt. Det sker även en tydlig åtenedovisning till nämnd 
kring vilka riktade statsbidrag man har sökt om och vilka man har erhållit. 

Kommunen kan dock behöva se över den formella hanteringen av besluten som fattas, 
vilka idag främst fattas som delegationsbeslut Det bör tydligt framgå av 
delegationsordningen vilka som har rätt att fatta beslut om att ansöka om riktade 
statsbidrag, samt i vilka fall detta inte kan delegeras. Kommunen kan även överväga att 
fatta beslut i de fall man väljer att inte söka om tillgängliga riktade statsbidrag. 

Utifrån genomförd granskning lämnas kommunstyrelsen och berörda nämnder följande 
rekommendationer: 

• Säkcrställ att samtliga riktade statsbidrag som kommunen ansöker om tas upp i 
nämndernas detaljbudget. De riktade statsbidrag som man inte har kännedom 
om vid fastställande av detaljbudget, bör läggas in löpande i budgeten under året. 

• Se över behovet att dokumentera rutinerna för hantering av riktade statsbidrag 
för att minimera sårbarheten samt för att göra hanteringen mindre 
personbunden. 
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• Ansökningar om riktade statsbidrag som har en påverkan på verksamhetens 
omfattning, framför allt under en längre period, och som kan påverka 
kommunens finansiering vid ett eventuellt borttagande av det riktade 
statsbidraget, bör behandlas av nämnd, och ej fattas som delegationsbeslut. 

• Förtydliga delegationsordningen så att det blir en tydlig distinktion mellan att ha 
rätt att beslut om att ansöka om statsbidrag eller rekvirera statsbidrag. 

• Årligen kartlägga vilka statsbidrag som finns att söka inom respektive område för 
att i möjligaste mån säkerställa att kommunen inte missar några bidrag. 

Granskning av exploateringsverksamheten 
PwC har på vårt uppdrag granskat kommunens exploateringsverksamhet Syftet med 
granskningen är att bedöma om exploateringsverksamheten i kommunen bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt, och finns det en ändamålsenlig styrning med instmktioner och 
riktlinjer för hantering av exploateringsprojekt som säkerställer en god intern kontroll. 

Granskningen slutredovisas under mars 2017. 

Gransirning av äldreomsorgens framtidsplanering 
PwC har på våli uppdrag översiktligt granskat kommunens planering för den framtida 
äldreomsorgen. Granskningen syfte är att översiktligt bedöma om vård- och 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har en ändamålsenlig planering och underlag 
för att möta de ökande behoven inom vård och omsorg kommande år och på lite längre 
sikt. 

Granskningen slutredovisas under mars 2017. 

Gransirning av barn- och ungdomspsykiatrin-gemensam granskning med 
kommunerna 
Håbo kommuns revisorer har deltagit i en länsövergripande granskning av bam- och 
ungdomspsykiatrin. Landstingets revisorer har varit ansvariga för granskningen som 
genomfötis av Helseplan. 

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att kunna bedöma hur landstinget 
respektive vmje kommun i länet säkerställer att det finns en tillfredsställande 
samverkan mellan kommun och landsting som möjliggör en ändamålsenlig verksamhet 
för bam och unga med psykisk ohälsa. 

Granskningen slutredovisas under mars 20 l 7. 

Uppföljning av tidigare granskningar avseende direktupphandlingar och ramavtal 
PwC har på våti uppdrag gjmi en uppföljning av tidigare granskningar avseende 
direktupphandlingar och ramavtal. Uppföljningen syftar till att undersöka om: 
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REVISIONEN 

• Kommunstyrelsen säkerställer efterlevnad av lagstiftning gällande 
direktupphandling, 

• Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av ramavtalsupphandlade 
tjänster och varor 

• om lagstiftning samt egna policys och riktlinjer kring direktupphandling efterlevs 
och den interna kontrollen är tillfredsställande. 

• om den egna uppföljningen av ramaval är säkerställd ur 
internkontroll perspektiv. 

• Köptroheten mot ramavtal är säkerställd ur internkontrollperspektiv. 

Granskningen slutredovisas under mars 2017. 

Granskning av årsbokslut och koncernbokslut 
Granskning av årsbokslut har skett av kommunen och kornmunkoncernen. Granskning 
av årsbokslut och koncernbokslut redovisas separat. 

Granskning av ansvarsutövande 
Vi har under året granskat nämndernas ansvarsutövande genom träffar och dialoger 
med nämndpresidier och kornmunledning samt genom att löpande följa nämndernas 
protokoll och tillhörande handlingar. 

Bålsta 2017- 03-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Socialnämnden  

  

 

  

SN § 11 Dnr 2016/00008  

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och års-
bokslut/årsredovisning år 2016 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till årsredo-

visning och överlämna detta till kommunfullmäktige 2016.  

Sammanfattning  

Under året har avdelningen för stöd till vuxna genomfört ett utvecklingsar-

bete med nya rutiner och arbetsflöden som fortsätter att implementeras un-

der 2017. 

Flyktingmottagandet har ökat till följd av ny lagstiftning. Vuxenenheten har 

gjort ett stort arbete och mottagit 69 stycken skyddsbehövande. Då inga en-

samkommande barn har anvisats till kommunen under året avvecklas boen-

det för ensamkommande på Biskops-Arnö. 

På avdelningen för barn och unga är samtliga handläggartjänster beman-

nade. En överenskommelse har gjorts med Landstinget i Uppsala län som 

finansierar en första linjens psykolog som har sin arbetsplats i familjetea-

mets lokaler. 

Två av nämndens tre mål är uppfyllda. Målet att ta hänsyn till barnperspek-

tivet vid beslut om insatser har uppfyllts då 15 stycken slumpmässigt ut-

valda akter har granskats och i samtliga fanns barnperspektivet med. Enhet-

erna har samverkat på ett framgångsrikt sätt och genom det har färre barn 

och ungdomar placerats utanför sin familj. Målet om ett ökat förtroende för 

socialtjänsten uppfylls inte. Resultaten vid dessa mätningar är lägre än 2015 

men finns inom felmarginalen. 

Sammantaget redovisar socialnämnden ett överskott på 10,7 miljoner kro-

nor. Det beror i huvudsak på högre intäkter än kostnader för ensamkom-

mande barn, men förklaras också av lägre kostnader för försörjningsstöd 

samt färre placeringar av barn och unga.  

Beslutsunderlag 

– Årsredovisning 2016 

 
_____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Socialnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

247



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 19 Dnr 2016/00024  

Årsbokslut 2016 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens års-

redovisning för 2016 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.      

Sammanfattning  

I Socialstyrelsens årliga brukarenkät förbättrades resultatet vad gäller sär-

skilt boende. Det är framför allt boende på Pomona hus 4 som är betydligt 

nöjdare med vården och omsorgen i år jämfört med 2015. Ett bättre resultat 

presenterades också över hur många olika personer från hemtjänsten som 

besöker en brukare under en tvåveckorsperiod. Kommunen har under året 

fått stimulansmedel från staten för kompetensutveckling och ökad beman-

ning inom äldreomsorgen. Dessa medel har använts för att starta projektet 

Trygg hemgång som avser äldre med omfattande omvårdnadsbehov. 

Nämnden uppfyller två av tre mål. Flera verksamheter använder tekniska 

lösningar för att öka vårdens och omsorgens kvalitet, exempelvis via iPads, 

smartboards och andra kognitiva hjälpmedel. Arbetet med att öka det före-

byggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet har fortsatt där te-

madagen Balansera Mera arrangerades för att utveckla det fallpreventiva ar-

betet. Det mål som inte uppfylls handlar om att öka det individuella förhåll-

ningssättet inom all vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på drygt 1,4 miljoner 

kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om knappt 0,7 procent. De 

största underskotten finns inom köp av hemtjänst och inom den kommunala 

hemtjänsten. Överskott redovisas inom hemsjukvården, externt köp av LSS-

boende och äldreboende.     

Beslutsunderlag    

– Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-14, nr 2258 

– Årsredovisning 2016, daterad 2016-03-07 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

HÅBO 
KOMMUN 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN l HÅBO KOMMUN 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

'"'"//( l 4! ~ 
012 315 -© Copyrigill SKL Kommentus 13-10 

Samman trädesru mm et, Övergranssalen kl. 17.00-18.30 
stadshuset, torsdag den 23 februari 2017 

Marie Nordberg (MP) 
Antonio Lopez (S) 
Roger Von Walden (M) 

Solweig Lundkvist (S) 
Bernt Sahlberg (C) 

Ida Helh·up 
Karolina Placht-Lundkvist 

Antonio Lopez 
Håbo 2017-03-021<1. 17.00 

Protokollet är justerat avseende § 1-17 

Överförmyndarnämnden 
2017-02-23 

ordförande 
ledamot 
ledamot 

e•·sättare 
ersättare 

chef 
sekreterare 

Paragraf nr 1-17 

2017-03-03 Datum för anslags nedtagande 2017-03-28 
Håbo kommun 

~ 
Karolina Placht-Lundl{vist 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2 O l 7 _O 2 _ 2'3"'manträdesdatum 

§ 15 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att godkänna årsredovisningen får år 2016 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämndens årsredovisning för 2016 visar ett underskott om 417 tkr. 
Personalkostnaderna är högre till följd av högre arvodeskostnader då nämnden har haft fler 
gode män till ensamkommande flyktingbarn än budgeterat. Personalkostnaderna är också 
högre då kostnader för uppdragstagare som avser 2015 finns utbetalda i 2016. 

Nämndens övriga verksamhetskostnader överstiger budget något till följd av högre 
utbildnings- och konsultkostnader än budgeterat. 

Kommunen har under året fattat beslut om att bli en del av den gemensamma 
överfcirmyndarfcirvaltningen i Uppsala län från och med l januari 2017. Från den l januari 
2019 blir Håbo kommun också en del av den gemensamma nämnden i länet. Håbo kommun 
blir i och med detta en del av en större organisation med bättre resurser och bredare 
kompetens vilket kommer att öka rättsäkerheten för huvudmännen och förbättra stödet till 
ställföreträdarna. 

Överförmyndarnämnden uppfyller två av tre uppsatta mål. Det är målen som handlar om att 
utveckla handläggningsrutinerna då förvaltningen i år har utvecklat handläggningen av 
årsredovisningar och 76 procent har fått ersättning utbetald senast den 31 juli , vilket är en 
tydlig fcirbättringjämfött med 2015. Målet att utveckla informationen på kommunens 
hemsida är också uppfyllt då samtliga blanketter som ställföreträdarna behöver finns på 
kommunens hemsida. 

Sido 

18 

Nämnden uppfyller inte målet kring kompetensutveckling av ställföreträdarna. Detta beror på 
att verksamheten tvingats fokusera på granskningsarbetet på grund av personalbrist. 

Utdrogsbestyrkande 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

BOU § 8 Dnr 2017/00111  

Årsredovisning 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 

2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

 Barn och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenutbildning och kommunala musikskola. 

Förvaltningens resultat hamnar på ett överskott med 7 546 000 kronor. Det 

är främst gymnasieverksamheten som bidrar till överskottet. Även 

fritidshem och förskola bidrar till förvaltningens positiva resultat. 

Studieresultaten för de elever som lämnade årskurs 9 är mycket goda, med 

hög behörighet till gymnasieskolan och det högsta genomsnittliga 

meritvärdet någonsin. 

Vårdnadshavare har generellt sett ett högt förtroende för 

förskoleverksamheten. De höga värdena är ett resultat av ett medvetet 

värdegrundsarbete. 

På Futurum har evakueringen av elever från övre Futurum startats, på grund 

av arbetsmiljöproblem, under senare delen av hösten. 

Renoveringen/ombyggnaden av skolan startas våren 2017 och beräknas 

pågå till hösten 2018. 

Elever från Fridegårdsgymnasiet har haft stora framgångar inom Ung 

företagsamhet med många utmärkelser. Skolan har upplevt ett ökat söktryck 

under året och studieresultaten har ytterligare förbättrats. 

Kommunen planerar för en hög utbyggnadstakt under de kommande åren. 

Detta styr planering för de kommande åren då nya förskolor och skolor 

måste etableras. Detta kan ske i såväl egen som i annan regi.      

Beslutsunderlag 

Föredragningslista, 2017-02-21, BOU 2017/00111 nr 29355 

Tjänsteskrivelse, 2017-02-21, BOU 2017/00111 nr 29355 

Årsredovisning 2016 (Barn- och utbildningsnämnden)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till 

årsredovisning 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

     

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Förvaltningsekonom 

 
Notering till protokollet  

Barn- och utbildningsnämnden tackar förvaltningen för väl utfört arbete 

med årsredovsningen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-28  

Bygg- och miljönämnden 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 18 Dnr 2017/00032  

Årsredovisning 2016 - bygg- och miljönämnden  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Förslag till årsredovisning 2016 för bygg- och miljönämnden god-

känns.  

 

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering mot 

kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  

Årets resultat uppgår till 15 595 tkr för bygg- och miljönämnden, vilket är 

ett överskott jämfört med budget. Budgetavvikelsen är 3 814 tkr. Det råder 

ett högt bebyggelsetryck i kommunen vilket påverkar volymen ärenden 

kopplat till planverksamhet, bygglov och kart- och mättjänster och som 

därmed gav ökade intäkter för året.  

Ett nytt upplägg för tidsredovisning i plan- och exploateringsprojekten in-

fördes och gav ökade intäkter för utförda arbeten till projekt inom berörda 

verksamheter under året. Avskrivning av vissa planprojekt minskade dock 

intäkterna något.   

Personalomsättningen var relativt hög inom nämnden. Bygglov-, miljö- 

samt plan- och utvecklingsavdelningen hade ett flertal vakanta tjänster vil-

ket resulterade i lägre personalkostnad än budgeterat.  

Kostnaden för bostadsanpassning blev lägre än budgeterat trots stor ärende-

volym och en del kostsamma åtgärder.  

Bland årets viktiga händelser är omorganisationen viktig att lyfta fram, då 

det medförde att plan- och utvecklingsavdelningen från och med 2016 sorte-

rar under bygg- och miljönämnden. Dock ligger fortfarande ansvaret för 

verksamheten hos kommunstyrelsen.  

Årsredovisningen som bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram redovi-

sas i sin helhet till bygg- och miljönämnden med förslag om godkännande. 

Den officiella årsredovisningen för nämnden kommer dock att vara mer 

kortfattad.    

Verksamheterna fick följande resultat 

 Bygg- och miljönämnd -198 tkr (överskott 11 tkr) 

 Nämndadministration -82 tkr (överskott 8 tkr) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-28  

Bygg- och miljönämnden 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 Kart, mät, GIS -1 407 tkr (överskott 739 tkr) 

 Plan- och utvecklingsavdelning – 5 228 tkr (överskott 1 962 tkr) 

 Bygglovavdelning - 999 tkr (överskott 705 tkr) 

 Förvaltningsledning - 2 332 tkr (underskott 35 tkr) 

 Konsument- och energirådgivning 0 tkr  

 Miljöavdelning - 2 591 (överskott 205 tkr) 

 Bostadsanpassning - 2 758 (219 tkr) 

 Den totala budgeten för verksamhetsåret var 19 409 tkr.    

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2016 – Bygg- och miljönämnden  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Förvaltningsekonom 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 23 Dnr 2016/00504 

Mindre ändring av avfallsföreskrifterna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar och förtydliganden i av-

fallsföreskrifterna, att gälla från och med 1 mars 2017.  

Sammanfattning 

Enligt beslut KS § 75, 2016-05-23, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av av-

fallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18. En av åtgärderna 

var att införa hämtning av matavfall från villahushåll och fritidshus varan-

nan vecka året runt, detta som ett steg mot en fossilbränslefri kommun. Ge-

nom denna åtgärd minskar kommunen sina avfallstranporter avseende in-

samling av hushållsavfall med cirka 20 procent. 

För att genomföra denna åtgärd behöver en mindre ändring av § 41 i avfalls-

föreskrifterna, göras. Ändringen innebär att hämtning av matavfall från vil-

lahushåll och fritidshus sker varannan vecka året runt. Idag sker hämtning 

varje vecka mellan vecka 26 till 36. 

I övrigt har även redaktionella ändringar gjorts i syfte att öka läsbarheten 

och förståelsen och för att uppdatera hänvisningar till aktuell lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-01-31 § 4 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 förslag till nya avfallsföreskrifter 

Beslut KS 2016-05-23, § 75 

______________ 

Ärende 16
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-01-31  

Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 4 Dnr 2016/00504  

Mindre ändring av avfallsföreskrifterna 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar och förtydliganden i 

avfallsföreskrifterna, att gälla från och med 1 mars 2017.  

Sammanfattning  

Enligt beslut KS § 75, 2016-05-23, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av av-

fallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18. En av åtgärderna 

var att införa hämtning av matavfall från villahushåll och fritidshus varan-

nan vecka året runt, detta som ett steg mot en fossilbränslefri kommun. Ge-

nom denna åtgärd minskar kommunen sina avfallstranporter avseende in-

samling av hushållsavfall med cirka 20 procent. 

För att genomföra denna åtgärd behöver en mindre ändring av § 41 i avfalls-

föreskrifterna, göras. Ändringen innebär att hämtning av matavfall från vil-

lahushåll och fritidshus sker varannan vecka året runt. Idag sker hämtning 

varje vecka mellan vecka 26 till 36. 

I övrigt har även redaktionella ändringar gjorts i syfte att öka läsbarheten 

och förståelsen och för att uppdatera hänvisningar till aktuell lagstiftning.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga 1 förslag till nya avfallsföreskrifter 

- Beslut KS 2016-05-23, § 75 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Miljöavdelningen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17 KS 2016/00504 nr 72429 

 
Tekniska avdelningen 
Avfallsenheten 
Maria Åhrström, miljö- och avfallshandläggare 
0171 528 48 
 

 

Mindre ändring av avfallsföreskrifterna 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar och förtydliganden i 

avfallsföreskrifterna, att gälla från och med 1 mars 2017.   

 

Sammanfattning 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18. En av 

åtgärderna var att införa hämtning av matavfall från villahushåll och 

fritidshus varannan vecka året runt, detta som ett steg mot en fossilbränslefri 

kommun. Genom denna åtgärd minskar kommunen sina avfallstranporter 

avseende insamling av hushållsavfall med cirka 20 procent. 

För att genomföra denna åtgärd behöver en mindre ändring av § 41 i 

avfallsföreskrifterna, göras. Ändringen innebär att hämtning av matavfall 

från villahushåll och fritidshus sker varannan vecka året runt. Idag sker 

hämtning varje vecka mellan vecka 26 till 36. 

I övrigt har även redaktionella ändringar gjorts i syfte att öka läsbarheten 

och förståelsen och för att uppdatera hänvisningar till aktuell lagstiftning.   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut KS 2015-11-23, § 213, i 

uppdrag att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo 

kommun. Miljö & Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen 

och rapporten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 

2016-04-18 presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23.  

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 

underlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 

kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse 

med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom 

avfallsverksamheten och ger förslag till åtgärder. 

I samband med presentationen av översynen fick förvaltningen, enligt beslut 

KS 2016-05-23 § 75, i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i 

rapporten. En av åtgärderna är att ändra hämtningsintervallen av matavfall 

till varannan vecka året runt för villahushåll och fritidshus. Idag sker 

hämtning varannan vecka med undantag för vecka 26 till 36 då hämtning 

sker varje vecka. För att genomföra denna åtgärd behöver en mindre ändring 

av § 41 i avfallsföreskrifterna göras. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-17 KS 2016/00504 nr 72429 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ger en besparing på cirka 540 tusen kronor per år 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1 förslag till nya avfallsföreskrifter 

– Beslut KS 2016-05-23, § 75   

__________ 

Beslut skickas till 

Avfallsenheten  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2016-11-21  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 225 Dnr 2016/00272  

Återrapportering, översyn av avfallsverksamheten i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut, KS § 213/2015, i uppdrag 

att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun. 

Miljö och Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen och rappor-

ten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-

18, presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23. I samband med presen-

tationen av översynen fick förvaltningen enligt beslut KS § 75,  

2016-05-23, i uppdrag att återrapportera genomförda åtgärder och effektivi-

seringar, senast november 2016. 

Nedan följer en sammanfattning av vad avfallsenheten har genomfört sedan 

i slutet av maj och fram tills nu samt vad som är på gång: 

Genomförda åtgärder och effektiviseringar: 

• Utökat samarbete med Daglig verksamhet. Sedan i våras arbetar en arbets-

ledare och ett antal deltagare regelbundet på Återvinningscentralen med 

skötsel av Bytesboden och en del fastighetsskötsel. De arbetar även med 

demontering av stoppade möbler och resårbottnar vilket ger en bättre sorte-

ring och lägre behandlingskostnader då de tidigare sorterades som brännbart 

men nu kan sorteras som metall, textil, trä och brännbart.  

• Ökat fokus på företagsbesökare på Återvinningscentralen. Betalande före-

tagsbesök har ökat med 26 % jämfört med samma period förra året, vilket 

motsvarar ökade intäkter på cirka 35 000 kronor. 

• Plockanalys av innehållet i restavfallet (det gröna kärlet) i syfte att se hur 

invånarna sorterar sitt avfall. Utifrån resultatet kan vi sedan planera vår 

verksamhet, till exempel informationskampanjer. 

• Genomfört riktade informationsinsatser och utskick av matavfallspåsar till 

hushåll som inte använder sitt matavfallskärl. 

• Informerat om matavfallsinsamlingen på webben och i Bålstabladet. 

Mängden matavfall har ökat med 7 % jämfört med samma period förra året, 

vilket motsvarar 37 ton. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-11-21  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

• Omförhandlat och förlängt avtalet avseende Entreprenad 1, Insamling och 

borttransport av hushållsavfall vilket har resulterat i en sänkning av entre-

prenadkostnaden med 20 %, vilket motsvarar cirka 1,8 miljoner kronor årli-

gen. Sänkningen förutsätter bland annat att hämtning av matavfall varje 

vecka under sommaren tas bort. 

• Effektiviserat elavfallskampanjen för villahushåll inför 2017 från att idag 

ha hämtning två gånger per år på fasta dagar till att bli en fri budning/år vil-

ket ger en ökad service och minskade transporter jämfört med idag. 

• Tidsredovisning och interndebitering har införts avseende medverkan i 

större externa och interna projekt, i syfte att kostnaderna ska belasta rätt 

verksamhet och rätt projekt. 

Pågående åtgärder och effektiviseringar: 

• Omförhandling pågår av Entreprenad 3, transport och behandling av grov-

avfall från återvinningscentralen, i syfte att sänka kostnaderna. 

• Framtagande av underlag till beslut för ny avfallstaxa pågår, mot en mer 

miljöstyrande taxa, hämtning av matavfall varannan vecka året runt, omför-

delning av grundavgifterna, avgiftsuttag för extra tjänster, till exempel byte 

till större kärl. 

• Det pågår ett arbete med justering av avfallsföreskrifterna för att anpassa 

föreskrifterna till den nya avfallstaxan. 

• Påbörjat utredning av fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI). 

• Genomföra en kundenkät i mitten på november i syfte att följa upp vårt ar-

bete gällande service och kundnöjdhet, resultat kommer i januari månad.  

• Från och med januari 2017 kommer separat inköp av matavfallspåsar att 

ske i samarbete med Upplands-Bro kommun, vilket beräknas ge en stor 

sänkning av kostnaderna för påsarna.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS, 2016-05-23, § 75 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen – för kännedom 
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AVFALLSFÖRESKRIFTER 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag nya Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 
2017-03-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagna av kommunfullmäktige 2013-04-22, § 29 
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 AVFALLSFÖRESKRIFTER 2 
 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17  

 

Innehåll 
Inledande bestämmelser .................................................................................................................... 4 

Definitioner ........................................................................................................................................ 4 
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Inledande bestämmelser 

1 § För kommunens avfallshantering gäller 

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken  

 andra författningar som berör avfallshantering. 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. 

Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här 

anges: 

 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka 

eller nyttja fastighet eller del därav.  

 Med behållare avses kärl, säck, container, krantömmande behållare, sopsugsbehållare samt 

specialbehållare för olika typer av fast och flytande avfall. 

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga 1. 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 

3 § Kommunstyrelsen(nedan kallad KS) ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra 

författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. I vissa fall är dessa frågor 

delegerade till Kommunstyrelsens förvaltning (nedan kallad KSF), som har verksamhetsansvaret för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av kommunen eller den eller 

de entreprenörer som kommunen tecknat avtal med. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken, inklusive dessa föreskrifter, utförs av Bygg- och Miljönämnden.  

För prövning och tillsyn har Bygg- och Miljönämnden rätt att ta ut avgift från den sökande. 

5 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, föreskrifter om vilken 

avgift som ska betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. 

Fastighetsinnehavares ansvar 

6 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur uppkommet avfall hanteras inom fastigheten, om inte 

annat särskilt anges i dessa föreskrifter.  

7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att betala avgift enligt gällande avfallstaxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor eller är 

verksam i fastigheten om dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att reglerna 

efterlevs. 
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9 § Fastighetsinnehavare är skyldig att snarast anmäla ändring av ägarförhållanden eller annan 

förändring som berör avfallshanteringen i fastigheten till kommunen eller till kommunens 

entreprenör. 

10 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter kommunens anvisningar om hantering av 

hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin 

bortforslingsskyldighet.  

Producenternas ansvar 

11 § Producenter ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar i enlighet med respektive 

förordning om producentansvar. 

12 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som 

är innesluten i en sådan förpackning ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om 

förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 

kommunens renhållningsordning. 

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

13 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 2. 

14 § Fastighetsinnehavare ska på de sätt som beskrivs i bilaga 2 skapa möjlighet för de boende samt 

andra brukare av fastigheten att på något av de beskrivna sätten sortera ut de fraktioner som beskrivs i 

samma bilaga. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. 

§ 15 Fastighetsinnehavare ska skapa möjlighet för sortering av matavfall och restavfall i två separata 

behållare. Eget omhändertagande av matavfall kan ske efter anmälan till kommunen enligt 66 §. 

16 § Vid felsortering av matavfall hanteras matavfallet som restavfall. Fastighetsinnehavaren 

informeras och ansvarar för att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras. Om matavfall inte sorteras 

ut eller då utsorterat matavfall vid upprepade tillfällen inte kan behandlas biologiskt på grund av 

felsortering utgår extra avgift enligt gällande taxa. 

17 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av hushållsavfallet för att 

kontrollera att anvisningar om sortering och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att 

renheten på avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på 

slumpmässigt utvalt hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 

Skyldighet att lämna hushållsavfall 

18 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som kommunen tillhandahåller, om inte 

annat särskilt anges i dessa föreskrifter. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning  

19 § En förteckning över behållare, utrustning och anläggningar som används i kommunen samt vem 

som äger och tillhandahåller dem anges i bilaga 3. På behållare som är märkta för identifiering eller 

med abonnemangsmärkning får märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga.  

20 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samtliga behållare som används för avfall som 

uppstår på fastigheten. Kommunen äger och tillhandahåller kärl och plastbox, men 

fastighetsinnehavare ansvarar för rengöring av dem. För underhåll och rengöring av övriga behållare 

ansvarar den som äger behållaren. 
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21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning, anordnande, installation och 

underhåll av övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen, t.ex. sopskåp, 

krantömmande behållare, komprimatorer samt avfallsutrymme. Behållare ska medge hantering med 

den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 

Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar 

22 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer. För att kunna fullgöra 

sin bortforslingsskyldighet kan KSF anvisa hämtningsplats för enskilda eller grupp av 

fastighetsinnehavare utanför fastigheten, under förutsättning att godtagbara hämtningsförhållanden 

inte har uppnåtts inom fastigheten.   

23 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har ansvar för utformning, anordnande och 

underhåll av hämtningsplats inom den fastighet där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för 

annan hämtningsplats som KSF anvisat enligt 22 §.  

24 § Hämtningsplats ska utformas, anordnas, underhållas, skötas och rengöras så att krav på god 

arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt så att risk för driftsavbrott, olycksfall, skadedjur och 

annan olägenhet minimeras.  

25 § Matavfall från livsmedelshantering i storkök, restaurang och livsmedelsbutik som förvaras i kärl 

ska förvaras i kylt utrymme. 

26 § Entreprenören ska ha tillträde till avfallsutrymme och hämtningsplats. Nycklar, portkoder och 

dylikt ska lämnas till entreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas KSF eller kommunens 

entreprenör. 

27 § Behållare för uppsamling av avfall ska vara placerad så att hämtning underlättas och så att 

olägenhet inte uppstår. Behållare ska placeras så att den kan tömmas och hanteras med den utrustning 

som används i kommunens insamlingssystem.  

28 § Kärl ska vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, eller på annan 

plats som KSF godkänner. Kärl ska placeras så att väg- eller gatuunderhåll inte hindras eller risk för 

trafiken inte uppstår. Säck ska vara placerad så att den kan hämtas med kärra. 

Om hämtning sker med sidolastande bil ska kärl placeras högst 1,5 meter från fordonets 

angöringsplats med hjulen mot fastigheten och lockets öppning mot gatan. Kärlet ska stå placerat så 

att det är 1 meter fritt runt om hela kärlet.  

Om hämtning sker med baklastande bil ska kärlet placeras högst 3 meter från fordonets 

angöringsplats med hjulen mot gatan. För avstånd över 3,0 meter utgår särskilt gångvägstillägg enligt 

taxa. Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan KS, efter ansökan, besluta 

att gångväg får vara längre än 30 meter.  

Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i undantagsfall samt i samband 

med vändning.  

29 § Behållare som töms med kranbil ska placeras maximalt ca 5 meter från kranbilens 

angöringsplats om inte annat medges. För tömning med kranbil behövs en fri höjd upp till 10 meter. 

30 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att transportväg som denne råder över är framkomlig året runt. 

Om transportväg inte är framkomlig uteblir hämtningen. Då hinder har undanröjts kan extra hämtning 

beställas på fastighetsinnehavarens bekostnad. 
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31 § Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara dimensionerad 

och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon som normalt används i kommunen. 

Om farbar transportväg inte kan ordnas kan kommunen anvisa annan hämtningsplats, enligt 22-23 §§. 

32 § Gångväg för hämtningspersonal och transportväg för hushållsavfall ska vara så kort som möjligt, 

jämn, hårdgjord, utan trappsteg och utformad så att krav på god arbetsmiljö uppfylls. Gång- och 

transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

33 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som behållaren och utrymmet 

är avsett för. Avfall ska vara väl emballerat så att avfallet inte kan spridas och så att skada, 

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

34 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållarens vikt och dragmotstånd ska 

uppfylla krav på god arbetsmiljö. För maxvikter och dragmotstånd gäller Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. 

35 § Behållare som är överfull, för tung för att kunna hanteras eller på annat sätt inte uppfyller de 

krav som ställs, töms inte. Löst avfall utanför behållare tas ej med. Fastighetsinnehavaren ska åtgärda 

hindret, därefter kan fastighetsinnehavaren mot extra kostnad beställa extra hämtning av avfallet. 

36 § För utsorterat matavfall ska påsar och påshållare som tillhandahålls av KSF användas. 

37 § Fastighetsinnehavare kan, vid enstaka tillfällen då behållaren inte räcker till, använda extra säck 

eller speciella hämtning-betald-säckar. Hämtning-betald-säcken ställs ut och hämtas vid ordinarie 

hämtningstillfälle. Hämtning av extra säck mot avgift beställs hos kommunen, hämtningen sker i 

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

38 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare eller förekomst 

av extra säckar, har KSF rätt att besluta om ändring av abonnemanget. 

Hämtningsområde  

39 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

Hämtningsintervall och hämtningstider 

40 § Hushållsavfall hämtas normalt måndag-fredag på fasta hämtningsdagar. Avfallet ska vara 

tillgängligt för hämtning mellan kl. 06.30 och 17.00 på hämtningsdagen. Om särskilda skäl föreligger 

kan avfallet hämtas fram till kl. 22.00. Slam och urin från enskilda avlopp kan hämtas akut på andra 

tider. 
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41 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall: 

Restavfall  

 Ordinarie 

hämtning 

Hämtning 

sker minst 

Hämtning sker 

som mest 

Hämtningsperiod 

En- och 

tvåbostadshus 

Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Året runt 

Fritidsboende Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Under perioden 

mitten av april till 

mitten av oktober. 

Övrig tid efter 

särskild beställning 

Flerbostadshus, 

restavfall i kärl 

och container 

Varje vecka Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, 

restavfall i 

krantömmande 

behållare 

Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Verksamheter Varje vecka En gång per 

månad 

Tre gånger per 

vecka 

Året runt eller under 

del av året för 

säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse 

med KSF 
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Matavfall  

 

 

  

 Ordinarie hämtning Hämtningsperiod 

En- och tvåbostadshus Varannan vecka  Året runt 

Fritidsboende Varannan vecka  Under perioden mitten av 

april till mitten av oktober. 

Övrig tid efter särskild 

beställning 

Flerbostadshus, matavfall i 

kärl  

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, matavfall i 

krantömmande behållare 

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Verksamheter Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt eller under del av 

året för säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse med KSF 
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Latrin, slam, urin, fosforfällor och fett 

Hämtning av latrinbehållare från fritidsboende sker endast efter beställning, senast en vecka före 

hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden 15 april -15 oktober. 

Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

Tömning av slamavskiljare med ansluten wc ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slutna tankar och urintankar ska ske minst en gång per år, efter beställning.  

Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst 

vartannat år.  

Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt tillverkarens rekommendation. 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska bytas med det intervall som 

leverantören anvisar.  

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

Hämtningsintervall för övriga slag av hushållsavfall framgår av sorteringsanvisningarna i bilaga 2. 

Farligt avfall från hushåll 

42 § Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Olika typer av farligt avfall får inte blandas med 

varandra. Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

43 § Farligt avfall lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall enligt bilaga 2. 

Elavfall och batterier från hushåll 

44 § Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, inklusive batterier och ljuskällor, ska 

hållas skilt från annat avfall.  

45 § Elavfall och batterier lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem enligt 

bilaga 2. 

Grovavfall från hushåll 

46 § Grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2.  

47 § I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig uppsamlingsplats för 

grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.  

Trädgårdsavfall från hushåll 

48 § Trädgårdsavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2. 

49 § Torrt, vedartat, trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas 

endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot annan författning. I 

kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön föreskrivs när eldning inte 

får förekomma. 

Latrin 

50 § Avfall från torrklosett utan anslutning till avloppsledning ska samlas upp i täta behållare. 

51 § Hämtning av latrin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö. 

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Om det finns 

särskilda skäl kan KS, efter ansökan, besluta att hämtning av latrinbehållare från toalettutrymme får 

ske mot extra avgift. 
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52 § Latrin hämtas vid fastighetsgräns eller på annan av KSF anvisad plats så nära 

hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. Lyft- och transporthjälpmedel ska kunna användas. 

Latrinkärl får maximalt väga 15 kg.  

53 § Kemikalier eller annat ämne som försvårar den fortsatta hanteringen av latrin får inte tillföras. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

54 § Enskilda slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lättillgängliga för tömning. 

Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av 

slam och urin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

55 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 

20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid ny- och omprövning av avloppsanläggning. 

Om avståndet är så långt att tömningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom 

egna särskilda kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får KS, efter ansökan, 

besluta att avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter 

debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning. 

Fosforfällor 

56 § Filtermaterial från fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på sådant sätt att hämtning kan 

utföras enligt bilaga 2. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtningen ska 

tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt filtermaterial 

tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Fett från fettavskiljare 

57 § Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan 

tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av fett ska kunna ske på ett sätt 

som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

58 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 

20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid om- eller nybyggnation. Om avståndet är så 

långt att hämtningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda 

kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får KS, efter ansökan, besluta att 

avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter debiteras 

tilläggsavgift för extra slangdragning. 

59 § Efter tömning ska fettavskiljare återfyllas med vatten genom fastighetsinnehavarens eller 

nyttjanderättshavarens försorg. 

Avfall med producentansvar 

60 § Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive förordning om 

producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av producentansvar och lämna avfallet till de 

insamlingssystem som producenterna tillhandahåller enligt bilaga 2. Elavfall kan dock hämtas av 

kommunen, se 44-45 §§.  

61 § Vid fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, som omfattas av producentansvar, 

sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de 

tillstånd och avtal som krävs av producenterna. 

Annat avfall än hushållsavfall 
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62 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 

renhållningsordning. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

63 § Anmälan respektive ansökan om undantag eller dispens ska vara skriftlig och lämnas till 

prövande nämnd enligt 63-71 §§. Undantag från 28, 51, 55 och 58 §§ beslutas av KS. Ansökan om 

dispens från dessa föreskrifter utöver de undantag som specificeras i 28, 51, 55, 58, 64-71 §§ sker till 

Bygg- och Miljönämnden. 

Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om fastighet och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare, vilka avfallsslag som avses omhändertas, den tidsperiod som avses och på vilket 

sätt omhändertagandet ska ske. Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin, slam eller 

filtermaterial ska även innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de 

beräknade avfallsmängderna. 

Beslut om dispens och undantag är personliga och i normalfallet tidsbegränsade. Undantag ska 

omprövas om förutsättningarna ändrats. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har 

skyldighet att meddela sådan förändring. Undantag som medgetts med stöd av tidigare 

renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annat. 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

64 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl inte kan införa sortering av 

matavfall i separat behållare i områden där matavfallsutsortering har införts enligt 15 § kan efter 

ansökan om undantag till KS beviljas att lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med 

gällande taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum beslut är taget.  

Förutsättningar för eget omhändertagande av hushållsavfall 

65 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under 

förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.  

66 § Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan under förutsättning att det kan ske utan 

risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Bortskaffande eller återvinning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall kräver anmälan till 

kommunen enligt 45 § avfallsförordningen eller ansökan om dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken. 

Följande krav gäller: 

Latrin 

Eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten får ske efter ansökan om dispens till Bygg- 

och Miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors 

hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.  

Slam och filtermaterial 

Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten efter ansökan 

om dispens till Bygg- och Miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår. 
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Matavfall 

Kompostering av matavfall på den egna fastigheten får ske efter anmälan till Bygg- och 

Miljönämnden om det sker i en isolerad, sluten, skadedjurssäker behållare som kan användas året 

runt.  

Eget omhändertagande av matavfall med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp får ske efter 

anmälan till Bygg- och Miljönämnden. 

Matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras i kommunens ABVA. Enligt 

ABVA krävs skriftligt medgivande av kommunens VA-enhet för utsläpp av avfall från 

matavfallskvarn till det kommunala avloppsnätet. 

Matavfallskvarn ansluten till sluten tank får installeras efter anmälan till KS förutsatt att kraven i 55 § 

uppfylls.  

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § Fastighet med godkänd avloppsanläggning kan, efter ansökan till Bygg- och Miljönämnden, 

under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, medges förlängt 

tömningsintervall för slam eller urin. Villkoret är att anläggningen uppfyller Naturvårdsverket 

Allmänna Råd (2006:7) om små avloppsanläggningar, har tillstånd av Bygg- och Miljönämnden och 

är slutinspekterad av Bygg- och Miljönämnden  

Efter ansökan till VA-enheten kan hämtningsintervallen för tömning av fettavskiljare utglesas. 

Gemensam avfallsbehållare 

68 § Två eller flera närbelägna fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till 

KS, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i 

dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 

miljön inte uppstår. I områden med matavfallssortering ska båda behållarna användas gemensamt. 

Uppehåll i hämtning 

69 § Uppehåll i hämtning vid en- och tvåbostadshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om 

minst sex (6) månader.  

För fritidsboende gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperioden från mitten av 

april till mitten av oktober. 

Uppehåll i hämtning från verksamhet kan efter ansökan medges om verksamhet inte kommer att 

bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad. 

Ansökan ska lämnas till KS senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

70 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på 

ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Bygg- och 

Miljönämnden befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande 

och återvinning, om det finns särskilda skäl. 
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Utveckling inom avfallshanteringen 

71 § KS får, efter samråd med Bygg- och Miljönämnden, bedriva försöksverksamhet med sortering, 

insamling, lagring och/eller transport av avfall utan hinder av avfallsföreskrifterna. 

Ikraftträdande 

72 § Dessa avfallsföreskrifter träder ikraft 2013-05-01 då renhållningsordning för Håbo kommun 

antagen 2007-02-26 upphör att gälla.  
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Bilaga 1 Definitioner och ordförklaringar 

(MB=Miljöbalken, kursiv text= lagtext) 

ABVA ABVA avser Allmänna bestämmelser om 

användande av Håbo kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. 

 

Angöringsplats Angöringsplatsen är den plats där 

hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas.  

 

Avfall Med avfall avses varje föremål eller ämne som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (MB 15 kap. 1 §). 

 

Batterier Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla 

batterier omfattas av producentansvar och ska samlas 

in. Batterier delas in i typerna industribatteri, 

bilbatteri och bärbara batterier.  

 

Behållare Med behållare avses säck, kärl av plast, container, 

krantömmande behållare, latrinbehållare eller någon 

annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

 

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer 

vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivnings- 

och renoveringsarbeten samt jord- och schaktmassor. 

Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från 

privatpersoners större renoveringar. Bygg- och 

rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 

 

 

Ej brännbart avfall Med ej brännbart avfall avser avfall som inte 

brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, 

porslin keramik sten och gips. 

 

 

Elavfall Med elavfall avses avfall från elektriska och 

elektroniska produkter. Exempel på elavfall är 

uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 

hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc), 

telefoner, mobiltelefoner, klockor och leksaker. 
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Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, ledlampor och 

glödlampor) är också elavfall.  

 

 

Entreprenör Entreprenören är det företag som efter upphandling 

i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra 

hämtning och omhändertagande av avfall. 

  

Farligt avfall Farligt avfall är allting som kan skada människors 

hälsa eller miljön. Till farligt avfall hör t.ex. färg- 

och lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier, 

bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och 

avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och 

cyanidrester. Utförligare precisering av vad som 

räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i 

avfallsförordningen (2011:927). 

 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall 

jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

 

Fastighetsnära insamling av 

förpackningar 

Med fastighetsnära insamling av förpackningar 

avses insamling som sker på eller i direkt anslutning 

till den fastighet där avfallet uppkommer. 

Alternativet till fastighetsnära insamling är att 

förpackningarna lämnas till producenternas 

återvinningsstationer. 

 

Fettavskiljare En fettavskiljare är en anordning som används för 

att samla upp slam i form av fettavfall i 

avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 

yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 

ledningsnätet och kunna orsaka stopp. 

 

Fosforfälla En fosforfälla är en typ av filter som används i 

enskilda avlopp för att ta bort fosfor från 

avloppsvattnet. 
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Grovavfall Med grovavfall avses, i enlighet med § 5 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant 

avfall från hushållen som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att 

det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare 

för restavfall. Exempel på grovavfall är trasiga 

möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall 

från mindre underhållsarbeten och reparationer i 

bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och 

rivningsavfall.  

 

Gångväg Med gångväg avses den gångyta som används av 

hämtningspersonalen för att transportera avfall från 

hämtningsplats till hämtningsfordonet. Gångvägen 

mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets 

angöringsplats och hämtningsplatsen. 

 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (MB 15 kap. 3 §). Till hushållsavfall 

samt därmed jämförligt avfall räknas avfall som 

uppkommer som en direkt följd av att människor 

uppehåller sig i en bostad, lokal eller anläggning 

oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas 

köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll, 

industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger 

och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och 

busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, 

samlingslokaler, fritidsanläggningar och 

byggarbetsplatser. 

 

  

Hämtningsplats Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där 

en eller flera behållare är placerade för hämtning av 

hushållsavfall. 

 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags 

avfall samlas in på. 

 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 

organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning 
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av syre). 

 

Krantömmande behållare En krantömmande behållare är en större behållare 

som töms med kranbil. Behållaren kan vara 

markbehållare eller underjordsbehållare. 

 

Matavfall Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt 

avfall som komposteras eller samlas in separat för 

biologisk behandling. Matavfall består av rester från 

matberedning och måltider.  

 

Matavfallskvarn Matavfallskvarn används för sönderdelning av 

matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten 

tank eller följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet 

eller till enskilt avlopp.  

 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 

omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 

att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Producent Med producent avses 

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 

eller säljer en vara eller en förpackning, eller 

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet 

frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 12 §). 

 

Producentansvar Med producentansvar avses att producenterna har 

ansvar för att en vara eller produkt samlas in och 

omhändertas genom återvinning, återanvändning 

eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en 

hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering 

(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck, 

bilar och elavfall). 

 

Renhållningsordning Den kommunala renhållningsordningen består av 

avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

 

Restavfall Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill 

säga sådant hushållsavfall som återstår sedan 

matavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som 
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omfattas av producentansvar sorterats ut, oberoende 

av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i. 

Dock avses inte slam från enskilda 

avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller 

latrin. I områden där matavfallssortering inte har 

införts avser restavfall den vanliga soppåsen, 

inklusive matavfall. 

 

Slamavskiljare En slamavskiljare är en anordning som används för 

att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

 

Sluten tank Sluten tank är en behållare som kan användas för att 

samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 

kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 

avloppslösningar. 

 

Säsongsbunden verksamhet Med säsongsbunden verksamhet avses en 

verksamhet som endast är aktiv under en del av 

säsongen, t.ex. kiosker på badplatser och campingar.  

 

Transportväg Med transportväg avses den väg som används av 

hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen. 

 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall 

som uppkommer vid den normala skötseln av tomter 

hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som 

trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer 

vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller 

fällda träd. Avfall som uppstår vid 

fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens 

grönytor ingår inte heller. 

 

Återvinningscentral  Med återvinningscentral avses en bemannad 

insamlingsplats där hushållen kan lämna avfall i 

sorterade fraktioner, t.ex. grovavfall, farligt avfall 

och elavfall. En återvinningscentral kan även vara 

mobil. 

Återvinningsstation Med återvinningsstation avses en insamlingsplats 

där hushållen kan lämna sina förpackningar sorterade 

i olika material. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall  

Av föreskrifterna framgår att de avfallsslag som beskrivs i denna bilaga ska sorteras ut. Avfallet ska 

lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats.  

Restavfall 

Med restavfall avses hushållsavfall som återstår sedan matavfall, ej, brännbart avfall, grovavfall, 

farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfall förpackas innan det 

läggs i kärlet för restavfall, inget löst avfall får förekomma. Restavfall hämtas enligt dessa 

föreskrifter. 

Matavfall 

Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt avfall. Matavfall ska förpackas i därför avsedd 

papperspåse innan det läggs i kärlet för matavfall. Matavfall ska sorteras enligt anvisningar från KS 

och ska hämtas av kommunen, om inte anmälan eller ansökan om undantag finns. 

Farligt avfall från hushåll 

Med farligt avfall avses allting som kan skada människors hälsa eller skada miljön. Farligt avfall ska 

lämnas till kommunens återvinningscentral och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

Ej brännbart avfall 

Med ej brännbart avfall avses avfall som inte brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, porslin 

keramik sten och gips. Ej brännbart hushållsavfall ska hållas åtskilt från restavfall (brännbart) och ska 

lämnas som grovavfall på återvinningscentralen. 

Elavfall och batterier från hushåll 

Bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns på återvinningsstationer, i vissa butiker och vid 

kommunens återvinningscentral. Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 

försäljningsställen eller vid kommunens återvinningscentral. 

Elavfall kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Elavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende har möjlighet att utan extra avgift en gång per år få sitt 

elavfall hämtat vid fastighetsgräns. Alla hushåll har en röd box där mindre elavfall och bärbara 

batterier ska läggas. Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, 

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  Boxen kan ställas ut i samband med 

hämtning av elavfall eller tömmas på kommunens återvinningscentral. Extra hämtning av elavfall kan 

beställas mot avgift. 

Från flerbostadshus kan elavfall hämtas mot en avgift. För att hämtningen ska ske krävs att 

fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats enligt entreprenörens anvisningar. Behållare för 

insamlingen kan fastighetsinnehavare skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens 

entreprenör. Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, 

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  

Grovavfall från hushåll 

Med grovavfall avses avfall som är för stort eller skrymmande för att få plats i ett normalt kärl för 

hushåll. Grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall från mindre renoveringar från hushåll 

kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Grovavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning eller genom abonnemang enligt nedan. 
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Innehavare av en- och tvåbostadshus kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall i lösmängd. 

Grovavfall i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage.  

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på schemalagd hämtning av grovavfall i kärl, 

370 eller 660 liter, eller i container. Fastighetsinnehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av 

grovavfall i lösmängd eller via tillfällig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd ska 

avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Trädgårdsavfall från hushåll 

Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av 

tomter hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som 

uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Trädgårdsavfall kan 

lämnas till kommunens återvinningscentral.  

Innehavare av en- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan mot avgift beställa hämtning av 

trädgårdsavfall i lösmängd. Trädgårdsavfall i lösmängd ska lämnas i buntar eller i papperssäck. 

Plastsäckar får inte förekomma. 

Latrin 

Latrin hämtas enligt §50-53 i dessa föreskrifter. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Barnsäkerheten ska beaktas. 

Slanganslutning ska vara av den typ som används i kommunen. Entreprenören kan lämna 

upplysningar om tekniska specifikationer. Väg där slang dras ska vara fri från hinder och ska uppfylla 

krav på god arbetsmiljö. 

Schemalagd tömning av slamavskiljare sker med intervall som fastställs i samråd mellan 

entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens 

om schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av Bygg- och Miljönämnden. Entreprenören 

meddelar fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. 

Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Slutna tankar töms efter beställning till entreprenören. 

På fastigheter där det finns både slamavskiljare och sluten tank sker tömning av slamavskiljaren vid 

första beställningen av tömning av tank.  

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av filtermaterial 

i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats 

och slambrunn enligt 55 §.  

För hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för hämtning med kranfordon finnas. Avstånd 

mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om filterkassett/storsäck 

om 500 kg används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Fri höjd upp till 

10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan behövs.  

Fett från fettavskiljare 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och 

fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om 
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 AVFALLSFÖRESKRIFTER 22 
 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17  

 

schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av VA-enheten. Entreprenören meddelar 

fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. Tömning 

kan också ske efter särskild beställning. 

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas i avloppet. Från verksamheter ska 

fett och olja som kan samlas upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning om så 

är möjligt. Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten plastflaska eller liknande och 

sorteras som restavfall. Maximalt en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.  

Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till KSF senast 6 veckor före installationen. 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt tidningar omfattas av 

producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer 

som finns utplacerade runt om i kommunen. Boende med tillgång till fastighetsnära insamling 

hänvisas till det insamlingssystemet. 

Läkemedelsrester och kanyler 

Läkemedelsrester och kasserade mediciner lämnas till apotek. Kanyler lämnas till apotek i en särskild 

behållare som apoteken tillhandahåller. 

Däck 
Däck med och utan fälg kan lämnas till kommunens återvinningscentral. 

Bilar 
Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotar för mottagning av uttjänta bilar där hela 

skrotbilar kan lämnas avgiftsfritt. Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotar, men 

då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga 

bilskrotar kräva ersättning. Mer information om hur skrotning går till kan fås av Transportstyrelsen 

eller BIL Sweden.
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 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17  

 

Bilaga 3 Behållartyper 

I kommunen används följande behållare: 

Behållare/utrustning/ 

anläggning 
Får användas för 

avfallsslag 
Ägs/tillhandahålls av 

kommunen (hyreskostnad 

kan tillkomma) 

Ägs/tillhandahålls av 

entreprenören utan 

kommunens medverkan 

Ägs/tillhandahålls av fastighets-

innehavaren
1 

Kärl 140, 190, 240 och 

370 liter 
Restavfall för en- och 

tvåbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190 och 240 

liter 
Restavfall för 

fritidsboende 
Ja   

Kärl 190, 240, 370 och 

660 liter 
Restavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190, 240, 370 

och 660 liter 
Restavfall för 

verksamheter 
Ja   

Kärl 140 liter Matavfall Ja   

Kärl 370 och 660 liter Grovavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Papperssäck Trädgårdsavfall Nej Nej Ja 

Papperspåsar och 

påshållare 
Matavfall från hushåll Ja   

Container 6 eller 8 m
3 

som töms med 

baklastade sopbil 

Restavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Container 6 eller 8 m
3 Grovavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Krantömmande 

behållare  
Restavfall för 

flerbostadshus 
Nej  Ja 

Krantömmande 

behållare  
Matavfall

 för 

flerbostadshus 

Nej  Ja 
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 Datum Vår beteckning 
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Insatssäck till 

krantömmande 

behållare 

Restavfall och 

matavfall 
Ja   

Matavfallskvarn och 

sluten tank 
Matavfall Nej  Ja 

Latrinkärl Latrin Ja   

Röd box, 25 liter Elavfall och batterier 

hos en- och 

tvåbostadshus och 

fritidsboende 

Ja   

Behållare för sortering 

av lysrör, 

lågenergilampor, 

glödlampor, batterier 

och smått elavfall. 

Elavfall i 

flerbostadshus med 

gemensam 

hämtningsplats 

Nej Ja I vissa fall 

Slamavskiljare, sluten 

tank, minireningsverk 

och liknande 

Slam och urin från 

enskilt avlopp 
Nej  Ja 

Fosforfälla Filtermaterial Nej Nej Ja 

Fettavskiljare
2 Fettavfall Nej  Ja 

1
 Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare. 

2
 För mer information kontakta kommunens VA-enhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 73 Dnr 2017/00034 

Avfallstaxa 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla från 

och med 1 maj 2017, enligt bilaga 1.  

Sammanfattning 

Efter beslut om återremiss gällande Avfallstaxa 2017, KS § 24, 2017-02-13 

har följande ändringar gjorts: 

För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats 

och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %.  

En tilläggstjänst för de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning av 

matavfall varje vecka under veckorna 26-35 införs, till en kostnad av 400 kr 

per år. 

Vitesföreläggande vid felsortering av matavfall har tagits bort 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av av-

fallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18.  En av åtgärderna 

var att införa en mer miljöstyrande avfallstaxa. I kommunens nya avfalls-

taxa föreslås att: 

– styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter

– stimulera miljömässigt riktig avfallshantering

– stimulera en god arbetsmiljö

– styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpå-

verkan 

– ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad

– finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala

avfallssansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen 

För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall före-

slås en mer miljöstyrande taxa som bland annat innebär att mindre kärl och 

färre hämtningar premieras, större kärl med tätare hämtning ska kosta mer. 

För att öka mängden utsorterat matavfall kommer avfallsenheten att dela ut 

en årsförbrukning av matavfallspåsar till hushållen. 

Ärende 17
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat att: 

– Ändra hämtningsintervallen av matavfall till varannan vecka året runt för 

villahushåll och fritidshus. Idag sker hämtning varannan vecka med undan-

tag för vecka 26 till 35 då hämtning sker varje vecka. En tilläggstjänst införs 

för de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning av matavfall varje 

vecka under veckorna 26-35. 

– För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämt-

plats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %.  

– Avgift för byte till ett större sopkärl men inte för att byta till ett mindre 

kärl. 

– El-avfallskampanjen utgår och ersätts med en kostnadsfri hämtning per år 

för villa och fritidshus. 

 

– Säsongsbundet abonnemang för den del av året då verksamheten bedrivs, 

införs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 9 

Tjänsteskrivelse 2017-02-17 

Bilaga 1 Förslag till ny avfallstaxa  

Beslut KS 2016-05-23, § 75 

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 9 Dnr 2017/00034  

Avfallstaxa 2017 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla 

från och med 1 maj 2017, enligt bilaga 1.  

Sammanfattning 

Efter beslut om återremiss gällande Avfallstaxa 2017, KS § 24, 2017-02-13 

har följande ändringar gjorts: 

 För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämt-

plats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %.  

 En tilläggstjänst för de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning 

av matavfall varje vecka under veckorna 26-35 införs, till en kostnad av 

400 kr per år. 

 Vitesföreläggande vid felsortering av matavfall har tagits bort 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av av-

fallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18.  En av åtgärderna 

var att införa en mer miljöstyrande avfallstaxa. I kommunens nya avfalls-

taxa föreslås att: 

 styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

 

 stimulera en god arbetsmiljö  

 

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpå-

verkan  

 

 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

 

 finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala 

avfallsansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

 

För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall före-

slås en mer miljöstyrande taxa som bland annat innebär att mindre kärl och 

färre hämtningar premieras, större kärl med tätare hämtning ska kosta mer. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

För att öka mängden utsorterat matavfall kommer avfallsenheten att dela ut 

en årsförbrukning av matavfallspåsar till hushållen. 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat att: 

 ändra hämtningsintervallen av matavfall till varannan vecka året runt för 

villahushåll och fritidshus. Idag sker hämtning varannan vecka med un-

dantag för vecka 26 till 35 då hämtning sker varje vecka. En tilläggstjänst 

införs för de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning av matavfall 

varje vecka under veckorna 26-35. 

 för en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämt-

plats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med  

20 %.  

 avgift för byte till ett större sopkärl men inte för att byta till ett mindre 

kärl 

 el-avfallskampanjen utgår och ersätts med en kostnadsfri hämtning per år 

för villa och fritidshus 

 säsongsbundet abonnemang för den del av året då verksamheten bedrivs, 

införs 

Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Förslag till ny avfallstaxa  

 Beslut KS 2016-05-23, § 75 

    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-17 KS 2017/00034 nr 73084 

Tekniska avdelningen 
Avfallsenheten 
Maria Åhrström, miljö- och avfallshandläggare 
0171 528 48 

 

Avfallstaxa 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla 

från och med 1 maj 2017, enligt bilaga 1.     

 

Sammanfattning 

Efter beslut om återremiss gällande Avfallstaxa 2017, KS § 24, 2017-02-13 

har följande ändringar gjorts: 

 För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam 

hämtplats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 

%.  

 

 En tilläggstjänst för de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning 

av matavfall varje vecka under veckorna 26-35 införs, till en kostnad av 

400 kr per år. 

 

 Vitesföreläggande vid felsortering av matavfall har tagits bort 

 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18.  En av 

åtgärderna var att införa en mer miljöstyrande avfallstaxa. I kommunens nya 

avfallstaxa föreslås att: 

 styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

 

 stimulera en god arbetsmiljö  

 

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad 

klimatpåverkan  

 

 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

 

 finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala 

avfallssansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

 

För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall 

föreslås en mer miljöstyrande taxa som bland annat innebär att mindre kärl 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-17 KS 2017/00034 nr 73084 

 

och färre hämtningar premieras, större kärl med tätare hämtning ska kosta 

mer. För att öka mängden utsorterat matavfall kommer avfallsenheten att 

dela ut en årsförbrukning av matavfallspåsar till hushållen. 

 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat att: 

 

 ändra hämtningsintervallen av matavfall till varannan vecka året runt för 

villahushåll och fritidshus. Idag sker hämtning varannan vecka med 

undantag för vecka 26 till 35 då hämtning sker varje vecka. En 

tilläggstjänst införs för de villahushåll och fritidshus som vill ha 

hämtning av matavfall varje vecka under veckorna 26-35. 

 

 För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam 

hämtplats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 

%.  

 

 avgift för byte till ett större sopkärl men inte för att byta till ett mindre 

kärl 

 

 El-avfallskampanjen utgår och ersätts med en kostnadsfri hämtning per år 

för villa och fritidshus 

 

 säsongsbundet abonnemang för den del av året då verksamheten bedrivs, 

införs   

   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut KS 2015-11-23, § 213, i 

uppdrag att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo 

kommun. Miljö & Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen 

och rapporten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 

2016-04-18 presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23.  

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 

underlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 

kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse 

med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom 

avfallsverksamheten och ger förslag till åtgärder. 

I samband med presentationen av översynen fick förvaltningen, enligt beslut 

KS 2016-05-23 § 75, i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i 

rapporten. En av åtgärderna var att införa en mer miljöstyrande avfallstaxa. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 

4-6 Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

Enligt § 5 Miljöbalken får avfallsavgift även tas ut på ett sådant sätt att 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-17 KS 2017/00034 nr 73084 

 

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 

främjas. Alla priser nedan är exklusive moms. 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat: 

 

 För att få en mer rättvis fördelning mellan grundavgifterna sänks 

grundavgiften för villahushåll med 1,7 %. Statistiken visar att besöken 

från fritidshus, flerbostadshus och verksamheter har ökat mer än 

villahushåll. Grundavgifterna för fritidshus, flerbostadshus och 

verksamheter förblir därför oförändrade.  

 

 Då hämtning av matavfall varje vecka på sommaren upphör för 

villahushåll och fritidshus sänks hämtavgiften med 10 % för de med 

kärlstorlek på 140 liter och 190 liter. Gäller ej de med kompostrabatt.  

 

 En tilläggstjänst införs för de villahushåll och fritidshus som vill ha 

hämtning av matavfall varje vecka under veckorna 26-35 till en kostnad 

av 400 kr per år. 

 

 För att styra mot färre transporter höjs hämtavgiften för flerbostadshus 

och verksamheter som har hämtning oftare än 52 gånger per år, med 10 

%. 

 

 För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall 

justeras behandlingsavgiften. För matavfall i krantömmande behållare 

sänks avgiften med 158 kr till 700 kr/ton.  För restavfall i krantömmande 

behållare höjs avgiften med 142 kr till 1000 kronor/ton 

 

 Avgifterna i avfallstaxan ska täcka sina egna kostnader. Så är inte fallet 

för krantömmande behållare då andra abonnemang finansierar en del av 

tömningskostnaden. För att få en rättvisare fördelning behöver 

hämtavgiften för krantömmande behållare höjas med 50 %. Det innebär 

en höjning med 9 225 kronor till 27 678 kronor per år för det vanligaste 

abonnemanget.  

 

 Avgiften för företagsbesök på återvinningscentralen indexregleras från 

192 till 200 kronor per besök. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1 Förslag till ny avfallstaxa  

– Beslut KS 2016-05-23, § 75     

__________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-17 KS 2017/00034 nr 73084 

 

Beslut skickas till 

Avfallsenheten 

Miljöavdelningen  
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Förslag ny Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 
2017-05-01 
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 FÖRSLAG AVFALLSTAXA 2 
 Datum Vår beteckning 
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 FÖRSLAG AVFALLSTAXA 3 
 Datum Vår beteckning 

    

 

1 Allmänt 

1.1 Principer 

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

för täckande av kostnader för avfallshanteringen. Enligt § 5 Miljöbalken får avfallsavgift även tas ut 

på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och således inte skattefinansierad. 

 

Kommunens avfallstaxa ska: 
 

 styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

 stimulera en god arbetsmiljö  

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan  

 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

 finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala avfallssansvaret och 

informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

 

1.2 Definitioner 

 
En- och tvåbostadshus: 

Till en- och tvåbostadshus hör fristående villor, radhus, kedjehus och parhus.  

 

Fritidshus: Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller där det endast finns behov av säsongsbunden 

hämtning av avfall under del av året 

 

Flerbostadshus: Flerbostadshus är bostadshus med minst två våningar och minst tre bostadslägenheter, där 

lägenheter ligger ovanpå varandra. 

 

Verksamheter: Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det 

uppkommer avfall som kan jämföras med hushållsavfall. Exempel på verksamhet är företag, skolor, 

restauranger, föreningar och vårdboende 

 

Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i 

förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

 

1.3 Ansvar 

Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall i enlighet med 

Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utförs av 

kommunens upphandlade entreprenörer. 
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Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom fastigheten. 

Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera 

återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.  

1.4 Avgiftsskyldighet 

Fastighetsinnehavare är skyldig att teckna abonnemang och betala avgift enligt denna avfallstaxa.  

 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet gäller även obebyggda 

fastigheter som har tillträde till återvinningscentralen. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även 

då avfall inte finns att hämta. 

1.5 Betalning och fakturering 

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

kommunen anlitad entreprenör. 

 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad faktura inom 

föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för inkasso. 

1.6 Ändring av abonnemang 

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

ordinarie faktureringstillfälle.  

 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av slam och urin från 

enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till kommunens entreprenör. 

1.7 Avfallsavgifterna 

Avgifterna för hämtning av restavfall och matavfall är uppdelade i grundavgift och abonnemangsavgift. Utöver 

dessa finns avgifter för hämtning av andra typer av hushållsavfall. 

 

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel återvinningscentraler, hantering av farligt 

avfall, kontaktcenter, fakturering, information och planering. För verksamheter ingår inte kostnader för 

återvinningscentral och farligt avfall. 

 

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

 

Utöver ovanstående avgifter tillämpas en felsorteringsavgift som tas ut om felsortering sker vid upprepade 

tillfällen. Sortering ska ske enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

 

1.8 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.8.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall betalar endast grundavgift för 

den period uppehållet avser. 

 

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

1.8.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensamma avfallsbehållare betalar en grundavgift per hushåll 

samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang.  
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1.8.3 Eget omhändertagande av matavfall 
En- och tvåbostadshus eller fritidsboende som har anmält eget omhändertagande av matavfall till kommunen 

kan ansöka om reducerad grundavgift med 300 kr/år inklusive moms för en- och tvåbostadshus och 150 kr/år 

inklusive moms för fritidsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfall. 

1.9 Indexreglering 

Avgifterna avseende hämtning av rest- och matavfall förändras baserat på index A12:1MD. Avgifterna 

avseende hämtning av slam och fett förändras baserat på index T92SÅE2, För övriga avgifter förändras 

avgifterna baserat på KPI (konsumentprisindex). Avgifterna får justeras årligen från och med 1 januari enligt 

dessa index. I denna taxa avrundas avgifterna till närmaste heltal kronor. 

 

1.10 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst uppstår som inte finns specificerad i denna taxa, saknar taxan tillämpning i det 

enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet 

tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen.  
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2 Avgifter 

2.1 Grundavgifter 

 Grundavgift 

exklusive moms 

Grundavgift 

inklusive moms 

En- och tvåbostadshus, kronor per hushåll och 

år 

Till en- och tvåbostadshus hör fristående villor, 

radhus, kedjehus och parhus.  

 

1463      1829  

 

   

Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och 

år 

Flerbostadshus är bostadshus med minst två 

våningar och minst tre bostadslägenheter, där 

lägenheter ligger ovanpå varandra. 

 

 

 

848      1060    

Fritidsboende, kronor per hushåll och år 

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller 

där det endast finns behov av säsongsbunden 

hämtning av avfall under del av året 

 

867         1084   

 

 

   

Verksamheter, kronor per år  
Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, 

flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer 

avfall som kan jämföras med hushållsavfall. 

Exempel på verksamhet är företag, skolor, 

restauranger, föreningar och vårdboende 

 

740       925    

 

   

 

Grundavgiften kan reduceras efter anmälan om eget omhändertagande av matavfall enligt 1.8.3 
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2.2 Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 Kärlhämtning vid varje fastighet  
 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 13 340 425 

Kärl 140 liter 26 680 850 

Kärl 190 liter 13 461 576 

Kärl 190 liter 26 922 1153 

Kärl 240 liter 13 712 890 

Kärl 240 liter 26 1424 1780 

Kärl 370 liter 13 1 097 1 372 

Kärl 370 liter 26 2 196 2 745 

 

För hämtning av restavfall 13 gånger per år hämtas matavfallskärlet 26 gånger per år. 
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2.2.2 För hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl* 
 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 190 liter 26 1025                      1 282  

Kärl 190 liter 52 2 050 2 562 

Kärl 190 liter 104 4 645 5 806 

Kärl 240 liter 26 1 295 1 619 

Kärl 240 liter 52 2 589 3 236 

Kärl 240 liter 104 5 867 7 334 

Kärl 370 liter 26 1 996 2 495 

Kärl 370 liter 52 3 992 4 990 

Kärl 370 liter 

Kärl 370 liter 

104 

156 

9 045 

13 567  

11 307 

16 959 

Kärl 660 liter 26 3 560 4 450 

Kärl 660 liter 52 7 120 8 900 

Kärl 660 liter 104 16 134 20 168 

Kärl 660 liter 156 24 202 30 252 

 

I abonnemangsavgifterna ingår ett matavfallskärl för 190 -370 liter restavfall, två matavfallskärl för 660 liter 

restavfall. Matavfallet hämtas med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. 

 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 

 

 

*För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats och gemensamma kärl ges en 

rabatt på hämtavgiften med 20 % 
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2.2.3 Verksamheter 
 

Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer avfall som 

kan jämföras med hushållsavfall. Exempel på verksamhet är företag, skolor, restauranger, föreningar och 

vårdboende 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 13 378   472 

Kärl 140 liter 26 756   944 

Kärl 140 liter 52 1 510 1 888 

Kärl 140 liter 104 3 422 4 278 

Kärl 190 liter 13 512   640 

Kärl 190 liter 26 1 025 1 282 

Kärl 190 liter 52 2 050 2 562 

Kärl 190 liter 104 4 645 5 806 

Kärl 240 liter 13 647    809 

Kärl 240 liter 26 1 295 1 619 

Kärl 240 liter 52 2 589 3 236 

Kärl 240 liter 104 5 867 7 334 

Kärl 370 liter 13 998 1 247 

Kärl 370 liter 26 1 996 2 495 

Kärl 370 liter 52 3 992 4 990 

Kärl 370 liter 104 9 045 11 307 

Kärl 370 liter 156 13 567 16 959 

Kärl 660 liter 13 1 780 2 225 

Kärl 660 liter 26 3 560 4 450 

Kärl 660 liter 52 7 120 8 900 

Kärl 660 liter 104 16 134 20 168 

Kärl 660 liter 156 24 202 30 252 

 

I abonnemangsavgifterna ingår högst två matavfallskärl för 190 -370 liter restavfall och högst fyra 

matavfallskärl för 660 liter restavfall. Matavfallet hämtas med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. 

 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 
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2.2.4 Säsongsbunden verksamhet 
För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 

bedrivs, enligt överenskommelse med kommunen. 

 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 190 liter 26 1 157 1 446 

Kärl 370 liter 13 1 126 1 408 

Kärl 660 liter 13 2 009 2 512 

Kärl 660 liter 26 4 019 5 023 

Kärl 660 liter 52 8 037 10 047 
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2.2.5 Krantömmande behållare  
Behandlingsavgift och eventuell avgift för matavfallskärl tillkommer för alla abonnemang. 

Behållarstorlek för restavfall 

 

Antal hämtningar 

restavfall per år 

Abonnemangsavgift 

kr per år exkl. moms 

Abonnemangsavgift 

kr per år inkl. moms 

Restavfall 3m
3  

Restavfall 3m
3 
 

26 

39 
1
 

12 775 

19 164 

15 969 

23 955 

Restavfall 3m
3  

Restavfall 3m
3  

 

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

 

Behandlingsavgift 

Restavfall, kr per ton 

Matavfall, kr per ton
 

 

52 

104 

 

26 

39 
1
 

52 

104 

 

 

 

 

 

 

 

25 551 

51 101 

 

13 840 

20 760 

27 680 

55 359 

 

 

1 000 

700 

 

 

 

31 938 

63 876 

 

17 300 

25 950 

34 599 

69 198 

 

 

1 250 

875 

 

1
Tömning av restavfall varannan vecka och matavfall varje vecka.

 

 I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i krantömmande behållare med samma 

hämtningsfrekvens som för restavfall. Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av 

matavfall i 140 liters kärl 26 eller 52 gånger per år. Avgift för matavfallskärl se punkt 2.2.9 

 

 

2.2.6 Container 
 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år 
1
 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Container 6 m
3
 26 32 364 40 455 

Container 6 m
3
 52 64 728 80 910 

Container 8 m
3
 26 43 152 53 940 

Container 8 m
3
 52 86 304 107 880 

 
1
I abonnemangsavgifterna ingår två 140 liters matavfallskärl med hämtning 26 eller 52 gånger per år. 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 
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2.2.7 Fritidsboende, hämtning sker från mitten av april till mitten av oktober. 

 

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller där det endast finns behov av säsongsbunden hämtning av 

avfall under del av året 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år 
1
 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 6 157 197 

Kärl 140 liter 13 340 425 

Kärl 190 liter 6 213 267 

Kärl 190 liter 13 461 576 

Kärl 240 liter 6 296 370 

Kärl 240 liter 13 641 801 
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2.2.8 Extratjänster 
Beställs hos kommunen. 

 Avgift, kronor per tillfälle 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tillfälle 

inklusive moms 

Extra säck restavfall i 

samband med ordinarie tur 

Extra hämtning av kärl, 

restavfall och matavfall, 

utom ordinarie tur 

Extrahämtning 

krantömmande behållare 

pris/behållare 

Extrahämtning container 

pris/container 

Tillfälliga abonnemang (t.ex. 

cirkus, tivoli) Kärlstorlek 

240-660 liter kr/kärl i priset 

ingår tömning, transport och 

behandling 

Hämtning av matavfall varje 

vecka under veckorna 26-35 

för villahushåll och fritidshus 

40 

 

408 

 

2 000 

 

2 200 

 

400 

 

 

 

 

 

400 

50 

 

510 

 

2 500 

 

2 750 

 

500 

 

 

 

500 

 

   

 

 

2.2.9 Tilläggsavgifter 
  Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

 

Byte av kärlstorlek – en gång per 

innevarande år är det avgiftsfritt att 

byta till större kärl. Vid ytterligare 

byten tillkommer en avgift. Gäller 

dock ej vid flytt eller byte till 

mindre kärl. 

  

100 

 

125 
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Tillägg för extra matavfallskärl 

140 liter, kr per kärl och år, Obs! 

gäller endast flerbostadshus och 

verksamheter: 

hämtning 26 gånger per år 

hämtning 52 gånger per år 

 

Passerkort ÅVC - förlorat eller 

extrakort 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 410 

705 

 

 

140 

 

 

 

1 763 

881 

 

175 

 

 

2.2.10 Gångavstånd 
För verksamheter och hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl 

 Avgift, kronor per 

hämtning exklusive 

moms 

Avgift, kronor per 

hämtning inklusive 

moms 

   

3,1-10,0 m 9 11 

10,1-20,0 m 13 16 

20,1-30,0 m 21 27 

över 30 meter, per 10 meter 9 11 
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2.3 Grovavfall  

2.3.1 Beställd hämtning, lösmängd 
 

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning, lösmängd 284 355 

 

2.3.2 Abonnemang med schemalagd hämtning  
För verksamheter och hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl 

Hyra av behållare tillkommer vid schemalagd hämtning i container. 

Behållarstorlek  Antal hämtningar 

per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 370 liter 26 2 790 3 487 

Kärl 370 liter 52 5 345 6 681 

Kärl 660 liter 26 4 914 6 142 

Kärl 660 liter 52 9 456 11 820 

Container 6 m
3
 26 28 389 35 487 

Container 6 m
3
 52 56 779 70 974 

Container 8 m
3
 26 36 906 46 133 

Container 8 m
3
 52 73 813 92 266 

    

 

 

 

Hyra av behållare 

Vid beställd hämtning debiteras hyra om minst 1 månad. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per månad 

exkl. moms 

Avgift, kronor per månad 

inkl. moms 

Container 6 m
3
 251 314 

Container 8 m
3
 279 348 
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Extrahämtningar 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tillfälle 

exkl. moms 

Avgift, kronor per tillfälle 

inkl. moms 

Kärl 370 liter 109 136 

Kärl 660 liter 197 246 

Container 6 m
3
 1 419 1 774 

Container 8 m
3
 1 747 2 184 

 

2.4 Elavfall  

2.4.1 Hämtning i flerbostadshus 
 

 Avgift, kronor per m
3 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning sorterat el-avfall 

 

Budad hämtning av vitvaror, 

hämtas inom 24 timmar (kyl- och 

frysmöbler, spisar, tvättmaskiner 

etc.) 

273 

 

1 280 

 

 

 

341 

 

1 600 

 

 

 

 

2.4.2 Hämtning från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 
Elavfall hämtas utan extra avgift från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende en gång per år.  Hämtning kan 

också beställas övrig del av året mot avgift enligt nedan. 

 

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning av elavfall, exkl. 

vitvaror 
273 341 

 Avgift, kronor per styck 

exklusive moms 

Avgift, kronor per styck 

inklusive moms 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl- 

och frysmöbler, spisar, 

tvättmaskiner etc.) 

273 341 
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2.5 Trädgårdsavfall  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet ska vara 

buntat eller i papperssäck.  

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning av 

trädgårdsavfall, buntat eller i 

papperssäck 

218 273 

 

2.6 Latrin 

Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före hämtningsveckan. 

Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av april till mitten av oktober.  

 

 Avgift, kronor per kärl 

exklusive moms 

Avgift, kronor per kärl 

inklusive moms 

Ordinarie hämtning, inklusive 

kärlbyte 

251 314 

Extra hämtning, inklusive kärlbyte 519 648 

Extra latrinkärl 251 314 

Hämtning av latrin i toalettutrymme 
1
 

584 730 

 
1
 Endast efter särskild prövning. 
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2.7 Slam och urin från enskilda avlopp 

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

Schemalagd tömning 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 561 702 

1,6 - 3,0 m
3 
 612 765 

3,1 - 6,0 m
3 
 918 1 148 

> 6,1 m
3
  1 020 1 275 

 

 

 

Extratömning vardag 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 1 022 1 278 

1,6 - 3,0 m
3 
 1 073 1 341 

3,1 - 6,0 m
3 
 1 379 1 724 

> 6,1 m
3
  1 481 1 851 

 

 

Jourtömning vardag 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 1 481 1 851 

1,6 - 3,0 m
3 
 1 532 1 915 

3,1 - 6,0 m
3 
 1 838 2 298 

> 6,1 m
3
  1 940 2 425 

 

 

Jourtömning helg 

Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 
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< 1,5 m
3 
 2 703 3 379 

1,6 - 3,0 m
3 
 2 754 3 443 

3,1 - 6,0 m
3 
 3 060 3 825 

> 6,1 m
3
  3 162 3 953 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

 Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

Behandlingsavgift, per m
3
 99 124 

Reduktion av tömningspriset 

vid tömning av mer än 1 

brunn/tank vid samma 

tömningstillfälle, kr per 

tömningstillfälle 

102 128 

Bomkörning, kr per tillfälle 612 765 

Tillägg för slangdragning > 

20 meter, per 20 meter 

122 153 

Slamsugningsfordon, per 

timme 

918 1 148 

Hjälparbetare, per timme 393 491 

 

 

2.8 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

Schemalagd tömning 

 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

≤ 2,0 m
3 
 1 122 1 403 

> 2,0 m
3 
 1 836 2 295 

 

 

Extratömning vardag 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

≤ 2,0 m
3 
 1 428 1 785 
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 FÖRSLAG AVFALLSTAXA 20 
 Datum Vår beteckning 

    

 

> 2,0 m
3 
 2 142 2 678 

 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

 Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

Bomkörning, kr per tillfälle 612 765 

Tillägg för slangdragning > 

20 meter, per 20 meter 

122 153 

Slamsugningsfordon, per 

timme 

918 1 148 

Hjälparbetare, per timme 393 491 

 

312



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 64 Dnr 2017/00155 

Möjligheten att förhyra kommunala lokalen "Borgen" 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande hyresregler kvarstår.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inventera kom-

mande lokalbehov för föreningar. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ge förslag på ut-

hyrningspolicy. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att finna en lösning för Club

Myran.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57, att tillåta uthyrning av 

samtliga lokaler i den kommunala fastigheten Medborgarhuset till före-

ningsliv, privatpersoner och företag mot en taxa. Vissa delar av lokalen har 

nyttjats av privatpersoner som festlokal, och vissa sådana tillfällen har ska-

degörelse och vandalisering inträffat.  

Den stundande ombyggnationen av resecentrum kommer att innebära att en 

annan kommunal fastighet som brukats av det lokala föreningslivet, Club 

Myran, kommer att behöva rivas. Det innebär att nya lokaler för verksam-

heten behöver tillskapas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att Club 

Myrans verksamhet flyttas till Medborgarhuset. Men denna ökade belägg-

ning av Medborghuset medför, enligt förvaltningen, vissa svårigheter att 

upprätthålla den uthyrningsverksamhet som kommunfullmäktige beslutat 

om avseende privatpersoner och företag. Dels eftersom Club Myrans verk-

samhet till viss del är platskrävande vilket försvårar nyttjande av lokalerna 

som festlokaler, men även eftersom den tyvärr allt för förekommande van-

daliseringen tenderar att rendera lokalen obrukbar under den tid då sanering 

och reparationer pågår, vilket då skulle försämra möjligheterna för kommu-

nens föreningsliv att upprätthålla sin verksamhet. 

I övrigt menar förvaltningen att det är oklart huruvida en kommunal uthyr-

ning av en festlokal till allmänhet och framförallt företag är förenligt med 

den kommunala kompetensen såsom den anges i 2 kap 1-8 §§ i kommunal-

lagen, såväl som med de konkurrensbegränsande bestämmelser som åter-

finns ibland annat konkurrenslagen. 

Mot bakgrund av ovanstående, och föranlett av ytterligare ett fall av skade-

görelse på Medborgarhuset, fattade kommundirektören ett delegationsbeslut 

Ärende 18
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

om att tillfälligt stoppa möjligheten att hyra medborgarhuset för privatper-

soner och företag.  

Förvaltningen föreslår att detta tillfälliga uthyrningsstopp permanentas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 47 

Tjänsteskrivelse 2017-02-22 

KF 2010-06-14, § 57 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Lund (M) och Christian Nordberg (MP) yrkar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga lokaler i den kommunala fas-

tigheten Medborgarhuset endast får uthyras av föreningslivet och inte av 

privatpersoner och företag. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar:  

1. Nuvarande hyresregler kvarstår. 

2. Uppdrag till kommunstyrelsen att inventera kommande lokalbehov för 

föreningar. 

3. Uppdrag till kommunstyrelsen att ge förslag på uthyrningspolicy. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande med tilläg-

get att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att finna en lösning för 

Club Myran.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) tilläggsyrkande.    

Beslutsgång 

Ordförande ställer Carina Lunds (M) och Christian Nordbergs (MP) yrkande 

mot Owe Fröjds (Båp) yrkande, med tillägg av Agneta Hägglund (S), och 

finner då att kommunstyrelsen bifaller Carina Lunds (M) och Christian 

Nordbergs (MP) yrkande.  

Omröstning begärs.      

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja-röst för bifall till Carina Lunds (M) och Christian Nordbergs (MP) yr-

kande och Nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande med tillägg av 

Agneta Hägglund (S). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Ja-röst avges av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Christer Staaf 

(C), Christian Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD). 

Nej-röst avges av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva 

Staake (S), Fredrik Anderstedt (S), Werner Schubert (S), Michael Rub-

bestad (SD) och Owe Fröjd (Båp).  

Tommy Rosenkvist (M) avstår.  

Omröstningen utfaller alltså med 5 Ja-röster, 7 Nej-röster och 1 som avstår. 

Därmed bifaller kommunstyrelsen Owe Fröjds (Båp) yrkande med tillägg av 

Agneta Hägglund (S).     

Reservation 

Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Christer Staaf (C), Christian 

Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reserverar sig mot beslutet med föl-

jande motivering. Då kommunen är i skriande behov av lokaler för före-

ningslivet och det dessutom har varit en del skadegörelse i lokalen ser vi att 

det för närvarande bör införas ett stopp för uthyrning till privatpersoner och 

företag.      

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 47 Dnr 2017/00155  

Möjligheten att förhyra kommunala lokalen "Borgen" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga lokaler i den kommunala fas-

tigheten Medborgarhuset får uthyras av föreningslivet och av privatperso-

ner, men inte av företag.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57, att tillåta uthyrning av 

samtliga lokaler i den kommunala fastigheten Medborgarhuset till före-

ningsliv, privatpersoner och företag mot en taxa. Vissa delar av lokalen har 

nyttjats av privatpersoner som festlokal, och vissa sådana tillfällen har ska-

degörelse och vandalisering inträffat.  

Den stundande ombyggnationen av resecentrum kommer att innebära att en 

annan kommunal fastighet som brukats av det lokala föreningslivet, Club 

Myran, kommer att behöva rivas. Det innebär att nya lokaler för verksam-

heten behöver tillskapas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att Club 

Myrans verksamhet flyttas till Medborgarhuset. Men denna ökade belägg-

ning av Medborghuset medför, enligt förvaltningen, vissa svårigheter att 

upprätthålla den uthyrningsverksamhet som kommunfullmäktige beslutat 

om avseende privatpersoner och företag. Dels eftersom Club Myrans verk-

samhet till viss del är platskrävande vilket försvårar nyttjande av lokalerna 

som festlokaler, men även eftersom den tyvärr allt för förekommande van-

daliseringen tenderar att rendera lokalen obrukbar under den tid då sanering 

och reparationer pågår, vilket då skulle försämra möjligheterna för kommu-

nens föreningsliv att upprätthålla sin verksamhet. 

I övrigt menar förvaltningen att det är oklart huruvida en kommunal uthyr-

ning av en festlokal till allmänhet och framförallt företag är förenligt med 

den kommunala kompetensen såsom den anges i 2 kap 1-8 §§ i kommunal-

lagen, såväl som med de konkurrensbegränsande bestämmelser som åter-

finns ibland annat konkurrenslagen. 

Mot bakgrund av ovanstående, och föranlett av ytterligare ett fall av skade-

görelse på Medborgarhuset, fattade kommundirektören ett delegationsbeslut 

om att tillfälligt stoppa möjligheten att hyra medborgarhuset för privatper-

soner och företag.  

Förvaltningen föreslår att detta tillfälliga uthyrningsstopp permanentas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-22 

KF 2010-06-14, § 57   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) och Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på förvalt-

ningens förslag. Uthyrningsmöjligheten ska kvarstå för privatpersoner och 

föreningar, men uthyrning ska inte vara tillgängligt för företag. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.    

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) ställer förvaltningens förslag mot Agneta 

Hägglunds (S) och Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner att arbets-

utskottet bifaller Hägglunds (S) och Rubbestads (SD) yrkande.     

Reservation 

Carina Lund (M) och Leif Zetterberg (C) reserverar sig mot beslutet.      

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-02-22 KS 2017/00155 nr 73251 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Per Nordenstam, kommundirektör 
0171-525 03 
per.nordenstam@habo.se 

 

Möjligheten att förhyra kommunala lokalen "Borgen" 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga lokaler i den kommunala 

fastigheten Medborgarhuset endast får uthyras av föreningslivet och inte 

av privatpersoner och företag.    

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57, att tillåta uthyrning av 

samtliga lokaler i den kommunala fastigheten Medborgarhuset till 

föreningsliv, privatpersoner och företag mot en taxa. Vissa delar av lokalen 

har nyttjats av privatpersoner som festlokal, och vissa sådana tillfällen har 

skadegörelse och vandalisering inträffat.  

Den stundande ombyggnationen av resecentrum kommer att innebära att en 

annan kommunal fastighet som brukats av det lokala föreningslivet, Club 

Myran, kommer att behöva rivas. Det innebär att nya lokaler för 

verksamheten behöver tillskapas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är 

att Club Myrans verksamhet flyttas till Medborgarhuset. Men denna ökade 

beläggning av Medborghuset medför, enligt förvaltningen, vissa svårigheter 

att upprätthålla den uthyrningsverksamhet som kommunfullmäktige beslutat 

om avseende privatpersoner och företag. Dels eftersom Club Myrans 

verksamhet till viss del är platskrävande vilket försvårar nyttjande av 

lokalerna som festlokaler, men även eftersom den tyvärr allt för 

förekommande vandaliseringen tenderar att rendera lokalen obrukbar under 

den tid då sanering och reparationer pågår, vilket då skulle försämra 

möjligheterna för kommunens föreningsliv att upprätthålla sin verksamhet. 

I övrigt menar förvaltningen att det är oklart huruvida en kommunal 

uthyrning av en festlokal till allmänhet och framförallt företag är förenligt 

med den kommunala kompetensen såsom den anges i 2 kap 1-8 §§ i 

kommunallagen, såväl som med de konkurrensbegränsande bestämmelser 

som återfinns ibland annat konkurrenslagen. 

Mot bakgrund av ovanstående, och föranlett av ytterligare ett fall av 

skadegörelse på Medborgarhuset, fattade kommundirektören ett 

delegationsbeslut om att tillfälligt stoppa möjligheten att hyra 

medborgarhuset för privatpersoner och företag.  

Förvaltningen föreslår att detta tillfälliga uthyrningsstopp permanentas.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-22 KS 2017/00155 nr 73251 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett uthyrningsstopp innebär ett visst inkomstbortfall som kommunens, men 

förvaltningen gör bedömningen att detta inte kommer att föranleda några 

större verksamhetsmässiga konsekvenser.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– KF 2010-06-14, § 57   

__________ 

Beslut skickas till 

Kulturchef  
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HABOKOMMUN 1(9) 

Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 

Datum Diarienummer Dp1 nr 
2008-10-20 KFN 2008/23 

H id nummer 
2008.548 

Bilaga 1 - Regelverk för Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo kommun 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1. Bidragen är avsedda att vara ett stöd tilllokala organisationer/föreningar som bedriver 
verksamhet för Håbo kommuns invånare. 

2a) Definition av förening: 

• Föreningen ska ha minst 1 O medlemmar bosatta i Håbo kommun 
• Föreningen ska ha stadgar och demokratiskt vald styrelse 
• Föreningen ska bedriva ideell verksamhet 

2b) Definition av bidragsberättigad förening :Ovanstående tre punkter samt 
• Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation 

2c) Undantag - Förening kan efter särskild prövning av nämnd anses som 
bidragsberättigad även om medlemskap i riksorganisation saknas. 

3. Ansökan skall inges av den lokala huvudorganisationen och inte av sektionsstyrelse 
eller enskild person. 

4. Beviljade bidrag betalas ut i efterskott till av föreningen uppgivet postgiro- eller 
bankkonto. 

5. Det åligger bidragsmottagande organisationiförening att förvara vid ansökan åberopade 
handlingar i minst 4 år efter bidragsårets utgång. 

6. Tolkning av bestämmelser om ekonomiskt stöd till förening/organisation skall ske av 
Bildningsnämnden 

7. Bidragsår är det år under vilket bidragets storlek fastställs och utbetalas av 
Bildningsnämnden 

8. Bidragsgrundande år är året före bidragsåret (Detta gäller inte för kutturbidrag och 
ungdomsbidrag). 

9. Förening som inte inkommit med ansökan inom föreskriven tid kan inte påräkna bidrag 
för ifrågavarande bidragsår. 

1 O. Alla föreningar och organisationer som inför nytt år tänker använda kommunens lokaler 
eller söka bidrag, skall till 1 mars varje år inkomma med ett revisionsstyrkt 
medlemsantal över antal medlemmar som är 
0-4 år 
5-20 år 

21-64 år 
65-
handikappade, över 21 år 

Pensionärs- och handikappföreningar lämnar revisionsstyrkt medlemsantal över 
pensionärer respektive handikappade oavsett ålder. 
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HABO KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 

Datum Diarienummer Dpl nr Hidnr 
2008-10-20 KFN 2008/23 2008.548 

För ansökan av aktivitetsbidrag gäller även punkterna 11-14. 

11. Föreningen/organisationen skall ha bedrivit verksamhet för barn och ungdom under 
minst 6 månader i Håbo kommun. 

Föreningen/organisationen skall kunna redovisa minst 1 O medlemmar i åldern 3-20 år 
bosatta i Håbo kommun. 

12. Med bidragsgrundande medlemmar menas matrikelförda medlemmar i åldern, från och 
med 3 till 20 år, som erlagt fastställd medlemsavgift. 

Som bidragsgrundande medlem räknas inte person som erlagt entre till dans, bingo, 
inköpt fiskekort eller liknande, där medlemskapet behövs som legalisering av 
verksamhet eller rättighet. 

13. Bidragsäskande organisation/förening skall med ansökan bifoga 

a) verksamhetsberättelse 

b) resultaträkning samt fastställd balansräkning 

c) revisionsberättelse gällande föregående räkenskapsår 

d) revisionsstyrkt medlemsantal för medlemmar i bidragsberättigad ålder 3-20 år 

e) sammanställningar närvarokort 

14. Alla handlingar, enligt punkt 13, bifogas ansökan. 

Har föreningen årsmöte efter den 1 mars sänds följande handlingar alltid in 
senast den 1 mars: 

• revisionsstyrkt medlemsantal 
• sammanställningar närvarokort 
• beskrivning av föreningens ledarverksamhet och/eller planerad utveckling 

innevarande år 

Förening som har årsmöte efter den 1 mars sänder in övriga handlingar enligt punkt 13, 
1 O dagar efter ordinarie årsmöte. 

15. Bidrag som inte faller under gällande bidragsbestämmelser kan beviljas efter särskild 
prövning av bildningsnämnden. 

16. Bildningsnämnden genomför årligen revisioner av föreningarnas bidragsansökningar. 
Missbruk av erhållna medel eller osanna ansökningsuppgifter renderar till indragna 
bidragsförmåner helt eller delvis. Planerad förändring av medlemsstrukturen för att 
komma i åtnjutande av större driftbidrag och/eller lägre hyreskostnader renderar också 
helt eller delvis till indragna bidragsförmåner och höjda hyror. 

2(9) 
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HABOKOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 

BIDRAG 

1. AKTIVITETSBlDRAG 3-20 AR 

Ändamål 

Datum Diarienummer Opl nr Hidnr 
2008-10-20 KFN 2008/23 2008.548 

Aktivitetsbidrag är avsett att stimulera och stödja organiserade och genomförda 
sammankomster för barn och ungdom i åldrarna 3-20 år. 

Villkor 
Bidraget lämnas till föreningar enligt vad som angivits i de allmänna bestämmelserna. 

Bidragsberättigade sammankomster skall noteras i närvaroböcker/listor med följande 
uppgifter: 

• verksamhetens art 
• deltagare med åldersuppgifter 
• datum och klockslag 
• ansvarig ledare 

l övrigt skall bestämmelserna för statligt aktiviletsstöd följas, d. v.s. en aktivitet/medlem och 
dag räknas. 

Bidraget 
Bidrag lämnas per sammankomst med belopp som ärligen fastställs av bildningsnämnden. 
Med sammankomst menas ledarledd verksamhet, där antalet deltagare i aktivitet per år 
dividerat med siffran 7 utgör beräkningsgrund. 

Ansökan 
Ansökan sker på blankett som laddas ner från kommunens hemsida. 
Ansökan skall vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast 1 mars. 

3(9) 
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HABO KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 

2. BIDRAG TILl KULTURFÖRENINGAR 

Ändamål 

Datum Diarienummer Dpl nr Hidnr 
2008-10-20 KFN 2008123 2008.548 

Bidraget skall stimulera kulturverksamhet i H åbo kommun. 

Villkor 
Som kulturförening räknas förening som exempelvis har bildkonst, teater, musik, hantverk, 
foto, film, radio, litteratur, kulturarv eller nya gränsöverskridande kulturyttringar som sitt 
huvudsakliga verksamhetsområde. Förening som arrangerar kulturprogram räknas som 
kulturförening 

Bidraget lämnas till föreningar som uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna. 

Varje förening lämnar in ett revisionsstyrkt medlemsantal gällande föregående år och 
verksamhetsberättelse vid ansökningstillfället. 

Varje förening lämnar in ett revisionsstyrkt medlemsantal gällande föregående år och 
verksamhetsberättelse vid ansökningstillfället. 

Bidraget 
Bidrag kan beviljas för utåtriktade arrangemang eller verksamheter, som vänder sig till av 
nämnden prioriterad grupp. Denna prioritering kan gälla för en längre eller kortare tidsperiod 
och bygger på kultur- och fritidnämndens mål. 
Uppföljning görs av handläggare från kultur- och fritidsförvaltningen. 
Om förening ej kan redovisa den verksamhet som legat till grund för bidraget kan beviljade 
medel återkrävas. 

Ansökan 
Ansökan sker på blankett som laddas ner från kommunens hemsida 
Ansökan skall vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast 1 mars. 

3. BIDRAG TILL PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR 

Ändamål 
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet. 

Villkor 
Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. l handikappföreningarna räknas 
alla handikappade medlemmar oavsett ålder. Handikappföreningens syfte skall vara att 
främja verksamhet för handikappade. 

Varje förening lämnar revisionsstyrkt medlemsförteckning gällande föregående år vid 
ansökningstillfället. · 

Bidraget 
Bidrag utgår till pensionärs- och handikappföreningar med grundbelopp per medlem/år, 
som årligen beslutas av bildningsnämnden. 

4(9) 
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HABO KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 

Ansökan 

Datum Diarienummer Dpl nr Hidnr 
2008-10-20 KFN 2008/23 2008.548 

Ansökan sker på blankett som laddas ner från kommunens hemsida eller erhålls från 
kultur- och fritidsavdelningen. 
Ansökan skall vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast 1 mars. 

4. UNGDOMSBlDRAG 

Ändamål 
Bidrag till föreningar och till ungdomsgrupper som inte är föreningsknutna i syfte att stimulera 
till verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdomar. Bidraget är avsett att 
stimulera till särskilda projekt och arrangemang. 

Bidraget 
Bidraget skall stödja ungdomars egna initiativ till särskilda aktiviteter eller arrangemang. 
Handläggning och bedömning av aktiviteten/verksamheten delegeras till tjänsteman för 
snabb handläggning. Kontaktperson från kultur- och fritidsförvaltning utses som stöd och 
hjälp. 

Ansökan 
Bidraget kan sökas under hela året. 
Ansökan sker genom en skriftlig projektbeskrivning som inkluderar kostnadskalkyl. 

5. LOKALBIDRAG/DRIFTBIDRAG 

Ändamål 
Bidraget subventionerar en del av hyreskostnaden för lokallanläggning som hyrs på årsbasis 
eller en del av drift och underhållskostnaden för den förening som har egen fastighet. 

Villkor 
Föreningen skall i första hand nyttja av kommunen anvisad anläggning. Bidrag till 
lokallanläggning kan utgå till förening i Håbo kommun under förutsättning att 
bildningsnämnden inte kan ställa annan för verksamheten lämplig lokal till förfogande. 

Andringar av förutsättningar som höjer kostnaderna på anläggningar skall meddelas till 
och beslutas av bildningsnämnden. 

Bidrag lämnas endast för lokaler inom Håbo kommun. 

Bidraget 
Bidragsgrundande kostnader är föregående kalenderårs el, underhåll, vatten, försäkringar 
och räntor. Bidraget baseras även på föreningens antal barn och ungdomar i förhållande till 
det totala medlemsantalet (förhållandet bidragsberättigad/vuxna) inklusive medlemmar i 
sektioner, supporterklubbar eller motsvarande. 
Särskilda avtal kan göras med föreningar som hyr på årsbasis av Håbo kommun, med 
utgångspunkt från regler för lokal- och driftsbidrag. 

5(9} 
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Bidrag lämnas med belopp som efter särskild prövning fastställs av bildningsnämnden, 
max 50 % av föreningens nettokostnader dock lägst 1 O %. Maxbeloppet för detta bidrag är 
150 000 kronor. 

Ansökan 
Ansökan sker på blankett som laddas ner från kommunens hemsida 
Ansökan skall vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast 1 mars. 
Till ansökan skall bifogas bestyrkta kopior av verifikationer gällande de kostnader 
bidragsäskandet avser. 

6. Lokalbidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar. 

Ändamål 
Bidraget skall stödja del hembygds- bygdegårdsföreningars lokalkostnader. 

Villkor 
Bidrag lämnas till förening som har lokalhistorisk inriktning, vårdande av hembygds- eller 
bygdegård som sin huvudsakliga uppgift. 

Bidraget 
Basbidrag - Förening som vårdar och bevarar sin byggnad kan erhålla ett bidrag på 
maximalt 7.000 kronor. Basbidragets nivå beslutas av nämnden utifrån befintlig budgetram. 
Hembygds- eller bygdegårdsförening kan ej söka lokal och driftsbidrag. 
Särskilda avtal kan göras med hembygds- bygdegårdsföreningar. 

Ansökan 
Ansökan skall vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast 1 mars. 
Avtal kan skrivas mellan förening och nämnd gällande ekonomiskt stöd för lokalkostnader. 
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HABO KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
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REGLER FÖR HYRESSÄTTNING 

Datum Diarienummer Opl nr Hidnr 
2008-10-20 KFN 2008/23 2008.548 

Regler gäller för hyressättning av kontor, förråd, anläggningar och lokaler som ägs eller 
förfogas av Håbo kommun. Lokaler och anläggningar där Håbo kommun har avtal med 
nyttjandeföreningar, omfattas ej av reglerna för hyressättning. 

Förhyrarna delas in i fem kategorier: 

l. Ideella föreningar, studieförbund 
2. Pensionärs- och handikappsorganisationer 
3. Föreningar som håller föreningssammanträden 
4. Politiska partier 
5. Privatpersoner, företag samt ekonomiska föreningar. 

Avgifter: 

Kategori 1 erlägger 50 kronor/timme 
Kategori 2 erlägger 1 O% av hyreskostnaden 
Kategori 3 erlägger O % av hyreskostnaden i för detta ändamål anvisad lokal 
Kategori 4 erlägger O % av hyreskostnad i kommunhuset 
Kategori 5. erlägger hyra enligt fastställd taxa. 
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Datum Diarienummer Dpl nr Hidnr 
2008-10-20 KFN 2008123 2008.548 

PRIORITERINGSORDNING VID FÖRDELDNING AV TIDER 
l KOMMUNÄGDA ANLÄGGNINGAR 

Definition av idrotter 

Inomhusidrott: 
Utomhusidrott: 

Idrott med huvudsaklig säsong förlagd inomhus. 
Idrott med huvudsaklig säsong förlagd utomhus. 

Prioritering vid fördelning av tider 

Verksamhet för barn och ungdomar (3- 20 år} och allmänhet prioriteras. 

Hänsyn tas till föreningars speciella verksamhet och den specifika idrottens möjligheter. 

Prioritering inomhusanläggningar: 

1. Föreningar med inomhusidrott. 
2. Föreningar med utomhusidrott 
3. övriga föreningar. 
4. Företag och privatpersoner. 

Prioritering utomhusanläggningar: 

1. Föreningar med utomhusidrott. 
2. Föreningar med inomhusidrott. 
3. övriga föreningar. 
4. Företag och privatpersoner. 

Tidsfördelning sker utifrån följande åldersgrupper: 

O -15år: 
15 år-

mån -fre 
mån -fre 

dagtid- kl20.00 
kl. 20.00- kl. 22.30 

För lördagar och söndagar tilldelas tävlings- och matchtider oavsett ålderslndelning. 

Varje lag eller gnupp tilldelas en tävlingstid varannan vecka ( tävlingstiden beror på den 
enskilda idrottens egenskap.) Tid tilldelas lag eller gnupp i sanktionerade tävlingar och 
seriesystem (regional eller riks ).Tilldelning av lokaler sker efter verksamhetens behov. 

Räddingstjänstens gymnastikskal skall vid fördelning av tider prioritera vuxenmotion. 

Bokning av arrangemang skall göras i samband med ansökan om schemalagda tider. 
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Prislistan gäller från 2009-01-0 l 

Prislista för kommunala lokaler/sportanläggningar gällande ioretag och 
privatpersoner. 

Möteslokaler 

Håbosalen 
Övergranssalen 
skoklosterrummet 
Kalmar rummet 

Fridegårdsteatern 
Holme 
Ausi 
LarsHård 
Himlastegen 
BioBorgen 
skolmatsalar 
Gröna Dalen Hjärtat 
Knarrbacken 
Granåsenstugan 

Kurslokaler 

Träslöjdsalar 
Textilsalar 
Bildsalar 
Hemkunskapsalar 

Festlokaler 

Kmurbacken kök 
ÖVER.l'TA TTNING 
Knarrbacken stnga 

Sportanläggningar större 

Ishallen 
Simhallen 
Gransäter 
Fridegård 
Futurum 

HYRAkr/tim 

800 
200 
200 
200 

HYRA kr/dygn 

800 
300 
300 
300 
200 
800 
400 
400 
200 
150 

2000/ ev. tillkommer kostnad för ljud. 

600 
600 
600 
600 

750 
78/bantim 

400 
400 
400 

700 

700 
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Sportanläggningar mindre 

skokloster 
Räddningstjänsten 
Futurum 
Mansängen 

Omklädnings rum separat 
Övemattning lägerverksamhet 

Gräsplaner 

Gröna dalen 
Björkvallen 
Fridegård A B 
Kvarnvallen 

Grusplaner 

300 
200 
150 
100 

50 

400 
400 
200 
150 

Kvarnvallen 150 
Fridegård 150 
Gransäter 150 

l 000 kr/hall/natt 

Ekonomiarrangemang ex. tivoli, Cirkus 2000 kr./ dag 
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Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 
Fritidskonsulent 

Datum Diarienummer Dpl nr 
2008-10-20 KFN 2008123 

Hidnummer 
2008.548 

Bengt Bergström, 0171 - 525 64 
Kultur- och fritidschef 
Gamilla Thorn Wollnert, 0171-526 18 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag om Nya Regler för Föreningsbidrag samt Hyressättning av 
föreningshyrda lokaler 

Bakgrund 

Uppdraget 
Kultur- och fritidsnämnden har uppdragit åt kultur- och fritidsavdelningen att förnya 
kommunens föreningsbidragsregler från 2002 och att inkludera hyressättning i förslaget. 
De nya reglerna ska anpassas till nämndens övergripande mål att lägga grunden för ett 
levande och rikt kultur- och fritidsliv som riktar sig till invånare i alla åldrar- men har starkt 
fokus på barn och unga. 

Ärendegång 
Förslag om nya regler framlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2008-09-18 
där beslut fattades om att låta ärendet gå på remiss till berörda parter med en inbjudan till 
informations- och diskussionsträff. Kort därefter fick föreningarna ta del av förslaget och 
möjlighet att delta i ett välbesökt möte den 7 oktober på Bildningscentrum Jan Fridegård. 
Närvarande vid detta möte var fritids- och kulturkonsulenterna, kultur- och fritidschefen samt 
kultur- och fritidsnämndens ordförande. Efter en inledande presentation ställde 
mötesdeltagarna frågor och framförde sina synpunkter. Därefter fördes gruppdiskussioner. 

Fördelar med det nya regelverket 
De nya bidragsreglerna stimulerar till ett mer effektivt lokalutnyttjande i en situation där 
lokalbrist råder. Regelverket uppmuntrar föreningarna att satsa på barn och 
ungdomsverksamhet samt ger hembygds- och bygdegårdsföreningar möjlighet att få ett 
särskilt bidrag. 

Remissvar som påverkar regelverket 
Till kultur- och fritidsnämnden har 11 skriftliga remissvar inkommit, dessa återfinns i bilaga 2. 
Därutöver har en mängd muntliga synpunkter framförts. Sammanfattningsvis ställer sig den 
övervägande delen föreningar försiktigt positiva till förslaget. 
Ett slutgiltigt förslag där viktiga synpunkter från remissrundan beaktas presenteras i denna 
tjänsteskrivelse. Förslaget innehåller följande tillägg och korrigeringar: 

Till/ligg under Allmlinna bestlimmetser: 

2 b ) Definition av bidragsberättigad förening: Förening kan efter särskild prövning anses 
som bidragsberättigad även om medlemskap i riksorganisation saknas. 

Tillligg under Regler för hyresslittning: 
Föreningar som håller föreningssammanträden betalar O % av hyreskostnaden i för detta 

. ändamål anvisad lokal. 
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Bildningskontoret 

Datum Diarienummer Dpl nr Hidnr 
2008" 10-20 KFN 2008123 2008.548 

Speclflering av hur hyresintiikter skall användas: 

• Aktivitetsbidragel förstärks med 50 % av hyresintäkterna för att stimulera och 
uppmuntra föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 

• 35 % av hyresintäkterna skall öronmärkas för städning, underhåll och upprustning av 
hyresobjekten. 

• 1 O % av hyresintäkter skall förstärka Bidrag till kulturföreningar. 

• 5 % av hyresintäkter skall förstärka Bidrag till pensionärs-handikappsorganisationer. 

Tillägg samt korrigering av bidrag till ku/turföreningar: 

Verksamhets/Arrangemangsbidrag 
• Ett bidrag som riktar sig till föreningar som exempelvis har bildkonst, teater, musik, 

hantverk, foto, film, radio, litteratur, kulturarv eller nya gränsöverskridande 
kulturyttringar som sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Förening som arrangerar 
kulturprogram räknas som kulturförening. 

Lokalbidrag till hembygds- och bygdegtJrdsft5reningar. 
• Ett bidrag riktar sig till hembygds- bygdegårdsföreningar, för att täcka del av kostnad 

för aktuell fokal. Föreningen kan söka ett basbidrag på max 7 000 kronor. Detta 
bidrag ersätter .lokal- och driftbidragel som inte kan sökas av denna föreningsgrupp. 
Basbidragets nivå beslutas av kultur- och fritidsnamnden utifrån befintlig budgetram. 

Tillägg Lokal- och driftsbidrag: 

Särskilda avtal kan göras med föreningar som hyr på årsbasis av Håbo kommun, med 
utgångspunkt från reglerna för lokal- och driftsbidrag. 

Det reviderade förslaget presenteras i följande avsnitt: 
1) regler gällande hyressättning 
2) förändringar i nuvarande regelverk som förtydligar definitionen av en förening, lägsta 
ålder för bidragsberättigad medlem, kulturföreningarnas bidrag samt införandet av ett 
ungdomsbidrag. 

1. Regler gällande hyressättning av föreningshyrda lokaler 

Föreningarnas lokalutnyttjande kan sammanfattas i 5 olika kategorier: 
• Förening som hyr kommunägd lokal per timme 
" Förening som hyr hel kommunägd lokal på årsbasis 
• Förening som hyr hellokal av annan fastighetsägare 
• Förening som äger egen lokal 
• Politiska partier i kommunfullmäktige 

2(6) 
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Bildningsförvaltningen 
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Datum Diarienummer Dpl nr Hidnr 
2008-10-20 KFN 2008/23 2008.548 

Idag har föreningar registrerade i Håbo kommuns föreningsregister nolltaxa när de lånar/hyr 
kommunägda lokaler timvis. Undantaget från denna regel är ishall, simhall samt specialsalar 
(bild, slöjd- och hemkunskapssalar). Detta innebär att vissa föreningar i praktiken betalar 
hyra för att de nyttjar kommunens lokaler medan de allra flesta inte gör det. 

Förslag till nya regler för hyressättning av föreningshyrda lokaler 
Från och med 2009 föreslås att en enhetlig limhyra införs för alla lokaler. 
Avgiften rekommenderas vara 50 kr/timme. 

Undantagna från denna regel är: 
• Pensionärs- och handikappsföreningar som betalar 1 O% av hyran 
• Föreningsmöten i för ändamålet hänvisad lokal betalar 0% 
• Politiska partier som betalar 0% 
• Företag och privatpersoner som betalar marknadsmässig hyra 

Detta hyressystem tar ut samma avgift för föreningsverksamhet, oavsett vilken idrott eller 
ämnesinriktning som utövas i lokalen. l kombination med införandet av limhyra föreslås en 
höjning av det samlade aktivitetsbidraget för att kompensera och stimulera barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet subventioneras alltså via ett förstärkt 
aktivitetsbidrag. Samtidigt kommer föreningarnas olika lokalförutsättningar balanseras 
genom ett justerat lokal- och driftbidrag. Genom att ta ut lokalhyra kan kommunens samlade 
lokalutbud utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Det råder stor lokalbrist i kommunen och med 
dagens nolltaxesystem bokas ibland lokaler som inte utnyttjas. 

Ett enhetligt limpris är att föredra framför ett differentierat pris för vuxenaktiviteter och barn
och ungdomsaktiviteter. Ett system med differentierad hyra skulle kunna locka föreningar att 
redovisa fel åldersgrupper få en lägre kostnad. Med ett sådant system skulle kommunen 
behöva anlita en kontrollant för att se vilka som är i lokalerna på specifikt angivna tider, en 
uppgift som skulle öka de administrativa kostnaderna avsevärt. 

Konsekvenser av förslaget 
Exempe/1: Hyra 50 krltim 

FöreningA 
Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Fridegårdsskolans sporthall. 
Denna förening har 42 timmar/vecka bokad tid i denna hall. 
42 timmar x 50 kr = 2 100 kr l vecka 
45 veckor x 2 100 kr= 94 500 kr l år 
Arskostnad för föreningen: 94 500 kr 

Arshyran är en stor kostnad för denna förening som till största delen bedriver sin verksamhet 
för barn och ungdomar. Material, avgifter, försäkringar med mera gör att föreningen redan 
idag har en ansträngd ekonomi med höga omkostnader som föräldrarna får betala. 

Förening B 
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Denna förening hyr av annan fastighetsägare (eller äger fastigheten själva) och söker lokal
och driftbidrag. 
Föreningens kostnader: 200 000 kr l år. 
Föreningen ansöker om bidrag. 
Föreningen kan få (beroende på antal barn- och ungdomsmedlemmar) 75% i bidrag = 
150 000 kr. 
Arskostnad: 50 000 kr 

Slutsats Exempe/1: En förening med egen lokal betalar lägre hyra än den som nyttjar 
kommunens lokaler och bokar säsongsvis. Detta bör justeras. 

Förlaget till hyressättning inkluderar justering av andra bidrag 

Höjt aktivitetsbidrag 
För att få ett mer rättvist bidragssystem skulle en del av hyresintäkterna kunna användas till 
att höja aktivitetsbidragen för barn- och ungdomsverksamhet. När en förening ökar sina 
aktiviteter medför detta en ökad hyreskostnad samtidigt som intäkten kan öka tack vare ett 
högre aktivitetsbidrag. 

Reglering av lokal- och driftsbidraget 
Lokal- och driftsbidraget föreslås rikta sig till alla föreningar som hyr lokal på årsbasis. Med 
det nya systemet föreslås maxgränsen för lokal- och driftbidraget sänkas från 75% till 50%. 
Bidragets storlek baseras på antalet medlemmar som är barn och ungdomar i förhållande till 
det sammanlagda medlemsantalet - men denna parameter visar inte hur många barn- och 
ungdomsaktiviteter som föreningen verkligen bedriver. Med ett förstärkt aktivitetsbidrag 
riktas stödet till själva aktiviteten och föreningar med en omfattande barn- och 
ungdomsverksamhet kan på detta sätt kompensera sitt minskat lokal- och driftbidrag. 

Exempel 2: Minskat lokal- och driftsbidrag l ökat aktivitetsbidrag 
Förening B redovisar en kostnad på 200 000 kr/år och söker lokal- och driftsbidrag. 
Bidragets maxgräns sänks till 50%. Om föreningar uppfyller kriteriet för högsta bidragsgräns 
utgår 50% x 200 000 kr = 100 000 kr (att jämföra med 150 000 kr från exempel 1 ). 
Detta innebär en stor justering av lokal- och driftsbidraget och stimulerar samtidigt föreningar 
att bedriva en utökad barn- och ungdomsverksamhet. 

Förening B fick 60 690 kronor i aktivitetsbidrag 2008. 
Summan baseras på att varje aktivitet är värd 35 kronor. 
Om varje sammankomst istället är värd exempelvis 60 kronor så skulle detta inbringa 
104.040 kronor i aktivitetsbidrag. Alltså en ökning med 43 350 kronor. Hyresfördyrningen för 
förening B blir således 6.650 kronor jämfört med föregående år. 

Exempel 3: Ökat aktivitetsbidrag 
Med hjälp av hyresintäkter kan aktivitetsbidraget öka. 
Förening A fick 88 908 kronor i aktivitetsbidrag innevarande år. 
Summan baseras på att varje ledarledd aktivitet är värd 35 kronor. 
Om varje sammankomst i stället skulle inbringa 60 kronor skulle detta ge föreningen ett 
aktivitetsbidrag på 152 537 kronor- en ökning med 63 629 kronor. 
Hyreskostnaden från exempel 1 på 94 500 kronor skulle då med hjälp av ett ökat 
aktivitetsbidrag minska till 30 871 kr och föreningen stimuleras till att satsa på ledarledd 
barn- och ungdomsaktivitet 
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Dpl nr Hidnr 

2008.548 

Slutsats: För att balansera föreningarnas olika förutsättningar och samtidigt prioritera barn
och ungdomsverksamhet föreslås alltså det nya hyressättningssystemet inkludera en 
höjning av aktivitetsbidraget och en sänkning av lokal- och driftsbidraget 

2. Förändringar i bestämmelser för föreningsbidrag 

Förslag till förändringar av nuvarande bestämmelser omfattar: 
• Definitionen av en förening 
• Lägsta ålder för bidragsberättigad medlem 
• Kategorier för bidrag till kulturföreningar 
• Arrangemangs- och produktionsbidrag omvandlas till ungdomsbidrag 

Definitlon av förening 
En förening ska ha minst 1 O medlemmar som är bosatta i Håbo kommun. Om verksamhet 
bedrivs av medlemmar från flera kommuner ska överenskommelse mellan kommunerna 
upprättas om hur utbetalande av föreningsbidrag ska ske. 

Lägsta ålder för aktivitetsbldrag 
Lägsta ålder ändras från 5 till 3 år för att stödja sådan verksamhet som bedrivs för de allra 
yngsta barnen. 

Bidrag till Kulturföreningar 

Bidrag till Kulturföreningar 
• Ett bidrag riktar sig till föreningar som exempelvis har bildkonst, teater, musik, 

hantverk, foto, film, radio, litteratur, kulturarv eller nya gränsöverskridande 
kulturyttringar som sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Förening som arrangerar 
kulturprogram räknas som kulturförening. 

lokalbidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar. 
• Ett bidrag riktar sig till hembygds- bygdegårdsförening ar, för att täcka del av kostnad 

för aktuell lokal. Föreningen kan söka ett basbidrag på max 7 000 kronor. Detta 
bidrag ersätter lokal- och driftbidraget som inte kan sökas av denna föreningsgrupp. 
Basbidragets nivå beslutas av kultur- och fritidsnämnden utifrån befintlig budgetram. 

Ungdomsbidrag 
Arrangemangs- och produktionsbidraget omvandlas till ungdomsbidrag. 
Ungdomsbidraget ska stödja ungdomars egna initiativ till särskilda aktiviteter eller 
arrangemang. Bidraget syftar till att stödja ungdomsgrupper utan föreningstillhörighet och 
möjliggöra att en ide kan förverkligas med kort varsel när entusiasmen och kraften är som 
störst. Handläggning och bedömning av aktiviteten/verksamheten görs av en tjänsteman 
som fungerar som ungdomarnas kontaktperson och stöd. Ungdomsgruppen måste lämna 
ekonomisk redovisning för hur bidraget utnyttjats. Detta bidrag föreslås ingå i 
fritidsgårdsverksamhetens budget. 

5(6) 
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HABO KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 

Datum Diarienummer Opl nr Hidnr 
2008-10-20 KFN 2008123 2008.548 

De nya bidragsreglerna i sin helhet återfinns i Bilaga 1 . 

Beslutsunderlag 
-Bilaga 1 Regelverk för Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo kommun, 2008-10-20 
- Bilaga 2 Remissvar, 2008-10-20 
-Protokoll kultur- och fritidsnämnden§ 56, 2008-09-18 
-Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 42, 2008-05-12 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 13, 2008-02-20 
- Tjänsteskrivelse, 2008-02-04 

Förslag till beslut 

• En limhyra på 50 kr/timme införs för alla lokaler. 

• Lokal- och driftsbidraget justeras till att gälla alla föreningar som hyr eller äger 
lokal på årsbasis. Föreningen skall i första hand nyttja av kommunen anvisad 
anläggning. Särskilda avtal kan göras med föreningar som hyr på årsbasis av 
H åbo kommun, med utgångspunkt från regler för lokal- och driftsbidrag. 

• Lokal- och driftsbidrag utgår med belopp som efter särskild prövning fastställs av 
bildningsnämnden, bidrag utgår med max 50 % av föreningens nettokostnader och 
lägst 1 O %. Maxbeloppet för detta bidrag är 150 000 kronor. 

• Aktivitetsbidraget förstärks med 50 % av hyresintäkterna för att stimulera och 
uppmuntra föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 

• 35 % av hyresintäkterna skall öronmärkas för städning, underhåll och upprustning av 
hyresobjekt en. 

• 1 O % av hyresintäkter skall förstärka Bidrag till kulturföreningar. 

• 5 % av hyresintäkter skall förstärka Bidrag till pensionärs-handikappsorganisationer. 

• Regelverket "Föreningsbidrag och Föreningshyror i H åbo kommun", bilaga 1, med 
inkluderade förändringar, börjar gälla fr o m 1 januari 2009. 

6(6) 
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Ankom Håbo kommun l 
Kommunstyrelsen ' 

Kultur- och Fritidsnämnden 

KFN § 63/2008 Dnr KFN 2008/23 2008 ·11- o 7 

Nya för föreningsbidrag samt hyressättning av lo~:aiEir 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har uppdragit åt kultur- och fritidsavdelningen att förnya kommunens 
föreningsbidragsregler från 2002 och att inkludera hyressättning i förslaget. De nya reglerna ska 
anpassas till nämndens övergripande mål att lägga grunden för ett levande och rikt kultur- och 
fritidsliv som riktar sig till invånare i alla åldrar- men har starkt fokus på barn och unga. 

Förslag om nya regler framlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2008-09-18 där 
beslut fattades om alt låta ärendet gå på remiss till berörda parter med en inbjudan till 
informations- och diskussionsträff. Kort därefter fick föreningarna ta del av förslaget och möjlighet 
att delta i ett välbesökt möte den 7 oktober på Bildningscentrum Jan Fridegård. Närvarande vid 
detta möte var fritids- och kulturkonsulenterna, kultur- och fritidschefen samt kultur- och 
fritidsn::imndens ordförande. Efter en inledande presentation ställde mötesdeltagarna frågor och 
framförde sina synpunkter. Därefter fördes gruppdiskussioner. Till kultur- och fritidsnämnden har 
11 skriftliga remissvar inkommit. Därutöver har en mängd muntliga synpunkter framförts. 
Sammanfattningsvis ställer sig den övervägande delen föreningar försiktigt positiva till förslaget. 

De nya bidragsreglerna stimulerar till ett mer effektivt lokalutnyttjande i en situation där lokalbrist 
råder. Regelverket uppmuntrar föreningarna att satsa på barn och ungdomsverksamhet samt ger 
hembygds- och bygdegårdsföreningar möjlighet att fä ett särskilt bidrag. 

Regler gällande hyressättning av föreningshyrda lokaler 

Föreningarnas lokalutnyttjande kan sammanfattas i 5 olika kategorier: 
• Förening som hyr kommunägd lokal per timme 
• Förening som hyr hel kommunägd lokal på årsbasis 
• Förening som hyr hellokal av annan fastighetsägare 
• Förening som äger egen lokal 
• Politiska partier i kommunfullmäktige 

Idag har föreningar registrerade i Håbo kommuns föreningsregister nolltaxa när de lånar/hyr 
kommunägda lokaler timvis. Undantaget från denna regel är ishall, simhall samt specialsalar (bild, 
slöjd- och hemkunskapssalar). Detta innebär att vissa föreningar i praktiken betalar hyra för att de 
nyttjar kommunens lokaler medan de allra flesta inte gör det. 

Förslag till nya regler för hyressättning av föreningshyrda lokaler 

Från och med 2009 föreslås att en enhetlig limhyra införs för alla lokaler. 
Avgiften rekommenderas vara 50 kr/timme. 

Undantagna från denna regel är: 
• Pensionärs- och handikappsföreningar som betalar 1 O% av hyran 
• Föreningsmöten i för ändamålet hänvisad lokal betalar O% 
• Politiska partier som betalar 0% i kommunhuset 
• Företag, privatpersoner och ekonomiska föreningar betalar enligt särskild prislista för 

kommunala lokaler/sportanläggningar 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kultur- och Fritidsni\\mnden 2008-11-06 

KFN § 63/2008 forts. Dnr KFN 2008/23 

Detta hyressystem tar ut samma avgift för föreningsverksamhet, oavsett vilken idrott eller 
ämnesinriktning som utövas i lokalen. l kombination med införandet av limtaxa föreslås en höjning 
av det samlade aktivitetsbidraget för att kompensera och stimulera barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet subventioneras därmed via ett förstärkt 
aktivitetsbidrag. Samtidigt kommer föreningarnas olika lokalförutsättningar balanseras genom ett 
justerat lokal- och driftbidrag. Genom att ta ut lokalhyra kan kommunens samlade lokalutbud 
utnyttjas på ett mer effektivt sätt Det råder stor lokalbrist i kommunen och med dagens 
nolltaxesystem bokas ibland lokaler som inte utnyttjas. 

Förvaltningen har även tagit fram förslag till prislista för kommunala lokaler/sportanläggningar 
gällande företag, privatpersoner och ekonomiska föreningar. 

Höjt aktivitetsbidrag 
För att få ett mer rättvist bidragssystem skulle en del av hyresintäkterna kunna användas till att 
höja aktiviletsbidragen för barn- och ungdomsverksamhet När en förening ökar sina aktiviteter 
medför detta en ökad hyreskostnad samtidigt som intäkten kan öka tack vare ett högre 
aktivitetsbidrag. 

Reglering av lokal- och driftsbidraget 
Lokal- och driftsbidraget föreslås rikta sig till alla föreningar som hyr lokal på årsbasis. Med det 
nya systemet föreslås maxgränsen för lokal- och driftbidraget sänkas från 75% till 50%. Bidragets 
storlek baseras på antalet medlemmar som är barn och ungdomar i förhållande till det 
sammanlagda medlemsantalet - men denna parameter visar inte hur många barn- och 
ungdomsaktiviteter som föreningen verkligen bedriver. Med ett förstärl<t aktivitetsbidrag riktas 
stödet till själva aktiviteten och föreningar med en omfattande barn- och ungdomsverksamhet kan 
på detta sätt kompensera sitt minskat lokal- och driftbidrag. 

Förslag till förändringar av nuvarande bestämmelser för föreningsbidrag omfattar: 
• Definitionen av en förening 
• Lägsta ålder för bidragsberättigad medlem 
• Kategorier för bidrag till kulturföreningar 
• Arrangemangs- och produktionsbidrag omvandlas till ungdomsbidrag 

Under kultur- och fritidsnämndens behandling görs vissa ändringar i föreliggande förslag till 
reglemente för föreningsbidrag och föreningshyror i H åbo kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2008-10-20 

- Förslag till Reglemente för föreningsbidrag och föreningshyror i H åbo kommun, 2008-10-20 
Remissvar från föreningar 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden§ 56, 2008-09-18 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 42, 2008-05-12 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden§ 13, 2008-02-20 
Tjänsteskrivelse, 201)8-02·-04 
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Sammantrtldesdatum 

Kultur- och Fritidsnämnden 2008-'11-06 

KFN § 63/2008 forts. Dnr KFN 2008/23 

Nya regler för föreningsbidrag samt hyressättning av lokaler 

Yrkanden 
Håkan Welin, fp, yrkar bifall till förvaltningens förslag till reglemente. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lokal- och driftsbidraget justeras till att gälla alla föreningar som hyr eller äger lokal på 
årsbasis. Föreningen skall i första hand nyttja av kommunen anvisad anläggning. 
Särskilda avtal kan göras med föreningar som hyr på årsbasis av Håbo kommun, med 
utgångspunkt från regler för lokal- och driftsbidrag. 

2. Lokal- och driftsbidrag utgår med belopp som efter särskild prövning fastställs av 
nämnden, bidrag utgår med max 50 % av föreningens nettokostnader och lägst 1 O %. 
Maxbeloppet för detta bidrag är 150 000 kronor. 

3. Aktivitetsbidraget förstärks med 50 % av hyresintäkterna för att stimulera och uppmuntra 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 

4. 35 % av hyresintäkterna skall avsättas särskilt för städning, underhåll och upprustning av 
hyresobjekten. 

5. 1 O o/o av hyresintäkter skall förstärka bidrag till kulturföreningar. 

6. 5 % av hyresintäkter skal! förstärka bidrag till pensionärs- och handikappsorganisationer. 

7. En limtaxa uttas enligt allmänna bestämmelser i förslaget till reglemente för föreningsbidrag 
och föreningshyror i Håbo kommun. 

Avgifter 
Ideella föreningar erlägger 50 kronor/timme 
Pensionärs- och handikapporganisationer erlägger 1 O% av hyreskostnaden 
Föreningar som håller föreningssammanträden erlägger O % av hyreskostnaden i för detta 
ändamål anvisad lokal 
Politiska partier erlägger O o/o av hyreskostnad i kommunhuset 
Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar erlägger hyra enligt särskild prislista för 
kommunala lokaler/sportanläggningar 

8. Kommunfullmäktige antar "Reglemente för föreningsbidrag och föreningshyror i H åbo 
kommun". Reglementet börjar gälla den 1 januari 2009. 



340

Sammanträdesdatum 

Kultur- och Fritidsnämnden 2008-11-06 

KFN § 63/2008 forts. Dnr KFN 2008/23 

regler för föreningsbidrag samt hyressättning av lokaler 

ReseNationer 
Leif Hagelin, s, reserverar sig mot beslutet att införa hyrestaxa. Vidare hänvisar Leif Hagelin till 
förslag från socialdemokraterna om utökad budget lagd i kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmaklige 
Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschefen 

Utdragsbestyrkande 
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HABO KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 
Namndsekreterare 
Helena Johansson, 0171-52615 
helena.johansson1 @bildning. habo.se 

Bilaga 2: Remissvar 

REMISS 
Datum Hldnummer 

KFN 2008.568 

Kultur- och fritidsnämnden 

1(1) 

Diarienummer 
KFN 2008123 

Bifogat redovisas 11 inkomna remissvar i ärendet Nya regler för föreningsbidrag samt 
hyressättning av lokaler. 
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HåboKommun 
Bildningsförvaltningen 

Nya regler fOr föreningsbidrag och hy•·esslUtning. 

Håbo-Norden tillhör kategorin kulturföreningar som vårdar 
vänortssamarbetet och sysslar med kulturaktiviteter i samverkan med 
flera av kommunens andra föreningar. Vi disponerar kallutrymme i 
Gamla Järnvägsstationen för förvaring av ackvisitionsmateriel, 
flaggspel och arkiv ft)r sådant som inte arkiveras annorstädes. Vi 
utnyttjar ett rum för sammanträden 6-8 gånger per år 2-3 timmar per 
gång. Vi delar gärna utrymme med andra föreningar utöver de som 
redan fi1ms där, men är i grunden inte bundna till just den 
sammanträdeslokalen mer än att kunna komma åt ftlrrådsutrymmet vid 
utomhusaktiviteter. Hyra per timme är rimligt för de aktiviteter vi 
behöver lokaler och som kan bokas på lämpligt sätt. 

Beträffande medlemskriteriet bör det kunna omfatta de som är 
yrkesverksamma inom kommunens gränser även om de bor i 
angränsande konmmn eller är studerande i Håbo. 

Bålsta 2008-10-08 

A.~ ~" w~J.u.~~~ 
Len~ ö berg 
Ordf. i Håbo-Norden 
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REMISSVAR BETRÄFFANDE LOKALHYROR FÖR FÖRENINGAR 

Friluftsfrämjandet i Bålsta är en förening som baserar sin verksanili.et på att alla 
ledare och fimktionärer ställer upp helt ideellt. Föreningen har överhuvudtaget 
ingen inriktning på att generera något överskott på sin verksamhet 

Under många år har Friluftsfrämjandet skött tillsyn och visst underhåll av de 
anläggningar som Håbo kommun har på Granåsstugan. Friluftsfrämjandets 
kompensation för detta har inneburit att vi kurmat nyttja stu.gan som bas för den 
mycket uppskattade verksamheten för kmmnunens innevånare med naturstigar 
och motionsbingo under ungetar tjugo söndagar per år. Ä ven detta har genomförts 
utan något egentligt vinstintresse. 

I och med att vi är helt ideella ställer vi intemt krav på att ha en rimlig 
framförhållning på kallelser etc. vilket Håbo kommtm också borde inse när de 
kallar till exempelvis föreningsmöten. En veckas framförhålh1ing är under all 
kritik. Styrelsen består av märroiskor som arbetar och ibland är på tjänsteresor 
vilket iunebär att vi inte kan besöka vår postbox vruje dag. Tyvärr innebar detta 
att vi inte erbjöds möjlighet att närvara på föreningsmötet den 7 okiober 2008. 
Med tanke på hur länge detta ärende har cirkulerat borde H åbo kommun kunna ha 
en betydligt bättre framförhållning. 

Remissvar 
Friluftsfrämjandet kärrner sig lite förvirrade av de papper som erhållit Alla har 
samma identitet (KFN 2008/23) så vi kan inte referera till det papper vi svarar på, 
i vilket fall har det hidmumner (vad det nu kan betyda) 2008.452. 

I stort kan Friluftsfrämjandet konstatera att det är omöjligt att ta stallning till detta 
och då speciellt beroende på att en viktig faktor saknas. Vad kommer det utökade 
bidraget för barn och ungdomsverksamheten att bli. För att kurrna göra en 
jämförelse med dagen system är storleken på detta bidrag en betydande faktor. 

Friluftsfrämjandets kostnad för användning av Granåsstugan idag har satts i 
relation till den insats vi genomför rör städning och visst underhåll i och omkring 
Granåsstugan. Hur k01mner detta att hanteras i framtiden? 

Skall Friluftsfrämjandet betala 50 kronor per timme för nyttjandet av 
Grru1åsstugan kontmer tyvärr Håbo kommuns iunevånare inte kunna erbjudas den 
så väl nytljade möjligheten att få frisk luft och motion varje söndag under skolans 
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FRIWFTilFRÄMJANDH 
Bålsta !okalavdelnlng 

tenniner i samband med motionsbingo och naturstigar runt elljusspåret. Vi har 
inte haft och kommer inte att kunna ha en prisnivå på våra aktiviteter för att 
kompensera de hyresintäkter som kommunen har förslagit. 

Det är mycket tragiski att det skall vara samma hyra för "köket" i Granåsstugan 
som det kommer att bli för att hyra betydligt större lokaler i kommm1en. 

Hur kornn1er det sig att politiska partier skall slippa betala för nyttjandet av 
kommunens lokaler? Något vi inte förstår, tyvälTI 

Vi skickar dock en positiv tanke till LeifHagelin som fick kommunstyrelsen att 
inse att detta dåligt tmderbyggda förslag borde gå på re1niss till de berörda 
föreningarna. 

Tyvärr kan detta förslag innebära en betydande nedgång av de ideellt arbetande 
föreningarna i kommunen. 

~ed ~älsningar _ 

r: . ~:=.2:-------
-~ 
Kent Mab'lmsson 
Friluftsfrämjandet, Bålsta lokalavdelning 
0171-515 75hem 
08-580 849 70 arbete 
073-437 49 70 mobil 
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SRf .. HABO 

Till 
Bildningskontoret 
Att: Fritidskonsulent 
Bengt Bergström. 

Remissvar angående torslag till hyressättning av foreningshyrda lokaler. 

Synskadades riksrorhund (SRF) lokalförening i Håbo avger härmed följande 
retmssvar. 

SRF i Håbo är en förening med f.n .73 medlemmar varav de flesta är gravt 
synskadade eller blinda. Vi bedriver en aktiv verksamhet med styrelsemöten och 
regelbundna foreningsmöten varje månad. Vi är sedan början av augusti d. å. helt 
utan lokal då vi med 3 dagars varsel tvingades lämna lokalen, Träffen, trots löfte 
om att behålla den september månad ut. Detta medfor stora svårigheter for oss 
att bedriva någon verksamhet, vilket måste ses som sorgligt och djupt beklagligt 
for en grupp funktionshindrade som genom sina hinder redan är svårt utsatta. 
Behovet av social gemenskap är stort, liksom all information som lämnas vid 
dessa möten, vilket bidrar till art även vår grupp fl\r en känsla av delaktighet och 
samhörighet i samhället. 
Vi rorväntar oss att lokaler kommer att ställas till vårt förfogande, centralt 
belägna och handikappanpassade så att vår verksamhet kan fortsätta. 
När det gäller hyreskostnader motsätter vi oss på det bestämdaste detta. 
Reglerna är synnerligen oklara med fårslag om J 0% av hyran. Vilken hyra, 
faktisk kostnad eller timhyra, eller, vada??? Medlemmarna i fåreningen är äldre 
med låga pensioner och en höjning av medlemsavgiften medför troligen att 
medlemmar lämnar föreningen. 
Föreningen har behov av lokal som vid månadsmöten rymmer cirka 30-35 
personer och vid arrangemang 2-3 gånger per år, cirka 50 personer. 

Bålsta 0810 14 
För SRF-Håbo styrelse 
Ji/'>r.@~;( Jl!.;~d . 
Gun-Britt Renefalk Vipvägen 62 74633 Bålsta te1:017l/56117 
e-post.gb.po.renefalk@telia.com 
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BIBUOTEKETS VÄNNER l HÄBO 

Kultur- och fritidsnämnden 
Bildningskontoret 
Bålsta 

Bä !sta 2008-1 0-1 

Remissvar på" Förslag till Nya Regler för Föreningsbidrag samt Hyressättning 
av föreningshyrda lokaler". 

Föreningen Bibliotekets Vänner i Håbo är en liten förening med ca 40 medlemmar 
och vi är inte anslutna till någon riksorganisation. 

Vår årsavgift är 100 kr för enskild och 150 kr för familj - budget 4.000 kr. 

Vi försöker att föra en utåtriktad verksamhet och att samarbeta med andra 
kulturföreningar. Vår verksamhet som riktar sig lika mycket till allmänheten som till 
våra egna medlemmar har tidigare haft kulturstöd med 2000 kr per år, vilket varit till 
stor hjälp i arbetet. Dessutom har vi kompletterat kassan med att bland annat vara 
med och anordna konserter i Konsertkarusellen. 

Enligt det nya förslaget kan vi inte få något aktivitetsbidrag på grund av att vi inte är 
organiserade i en riksorganisation. Detta krav är svårförståeligt. Avsikten med ett 
kommunalt bidrag måste ju vara att bidraget skall stödja verksamheten inom den 
egna kommunen, inte vad som sker på riksplanet. Detta understryks för övrigt av vad 
som sägs i de allmänna bestämmelserna, punkt 1, där det klargörs att bidragen skall 
vara ett stöd för lokala organisationer som bedriver verksamhet för Håbo kommuns 
invånare. Föreningen yrkar därför på att kravet på tillhörighat i riksorganisation 
slopas. Om så inte sker och om vi dessutom skall betala hyra för lokaler som vi 
behöver för sammanträden och arrangemang så kan Ni förstå att föreningen inte kan 
leva vidare. Detta innebär i så fall ytterligare en försvagning av kulturlivet i 
kommunen, förutom den inskränkning i biblioteksverksamheten som redan skett 

Bifogar programverksamhet under 2007 och våren 2008 

BIBLIOTEKETS VÄNNER l HABO 
STYRELSEN 

Genom 

~u~1 
Eva Hellberg 
Ordförande 

·~· /r Y/ . • .. / 
• •'v. ]!(! ~einber~l' 
;Kassör .'J 
i 
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Programverksamhet under 2007 

25 april Ulf.Weinberg berättar om ett nygammalt djur i ett föredrag 
med titeln "Bävern har kommtt till Bålsta'; 

23 maj Hans Söder ledsagar oss genom den fotoutställning som finns 
i Fridegårdsmuseet 
Utställningen handlar om Bålsta stationssamhälles förändring 
till tätort under åren 1930 - 2000. 

1 sept Vi säljer böcker (begagnade) på Håbo Festdag samt mark
nadsför vår förening. 

27 okt Vi visar Upplandsrummet på biblioteket- med all den historia 
som finns där. Vi får vägledning av rspr från våra kulturföre
ningar. Vi får även information om möjligheter till släkt
forskning. Håbo spelmanslag underhåller. 

12 nov Vi firar skymning tillsammans med Föreningen Norden. Arets 
författare var Sigrid Undset och Astrid Lindgren. 

SLUTORD 
Vi fortsätter vårt arbete i föreningen med målsättningen att 
biblioteksverksamheten och kulturutbudet i vår kommun skall utvecklas 
positivt aven i fortsättningen 

Vi vill dessutom framföra vart varma tack till biblioteket för all god service 
och för alla aktiviteter som har anordnats under året. 
Vi vill främst framhålla litterart cafe och läsecirkelverksamheten 

STYRELSEN 
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BIBLIOTEKETs VÄNNER l HABO 

VARPROGRAM 2008 

16 febr. 

15mars 

17mars 

19 april 

13 maj 

Ulf Weinberg berättar om ovälkomna 
besökare i våra trädgårdar 

Författaren Elisabet Nemert kommer 
till biblioteket och håller föredrag 
kl. 12.00 

Arsmöte - Föredrag om Botswana 
Bildningscentrum Jan Fridegård 
Kl. 18.30. 

Konsert Rigmor Gustafsson och 
Uppsala kammarsolister. 
Bildningscentrum Jan Fridegård 
Aulan kl. 16.00 

Vi läser noveller i Biskopsköket på 
Biskops-Arnö, kl. 19.00. 

Välkommen till våra arrangemang och tag gärna med 
Dig en vän. 

STYRELSEN 
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Diabetesfikeningen i Håbo 

Håbo kommun 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 

2008 "la' i ? 

f"'.~fTTJ]~·-i~~-~~J~J 

Remissvar KFN 2001!/23 Nya föreningsbidrag samt hyressättning av 
föreningshyrda lokaler 

l Hå bo kommun finns c:a 15 verksamma handikappföreningar, vilket kanske inte 
alltid uppmärksammas i "föreningsbruset". Diabetesföreningen i Håbo har drygt 60 
medlemmar, där medelåldern överstiger 60 år, bortsett från några barnfamiljer. 
Föreningens ekonomi grundar sig huvudsakligen på Håbo kommuns bidrag per 
medlem och medlemsavgifter, vilket lyckligtvis har kunnat balanseras mot 
kostnaderna fram till nu. Föreningen lever helt på ideellt arbetande funktionärer, för 
att över huvud taget kunna fortleva. 

Förslaget att debitera föreningen kostnader för hyra av någon av kommunens lokaler 
är något som vi starkt motsätter oss. Vi tror att hyrorna successivt kommer att 
påverka föreningens ekonomi negativt, dels p.g.a. farhågor att bidragen från 
kommunen inte kommer att höjas i motsvarande grad, dels på att kommunens 
administrationskostnader för uthyrningen också kommer att tas ut på föreningarnas 
bekostnad. 

Om Bildningsförvaltningen trots ovan kommer att lägga fram det föreslagna systemet 
vill vi ha klarlagt vilken hyra som egentligen kommer att debiteras 
handikappföreningarna? Vi vill alltså ha svar på om "timhyra" införs för alla lokaler" är 
detsamma som den avgift på 50 kr/timme som föreslås, eller om limhyran kan 
innebära något annat? 

På det föreningsmöte som genomfördes den 7 oktober ifrågasattes ffera av de 
beräkningar som nu ligger till grund för remissomgången. Ett förslag som framfördes 
var möjligheten att få halverad hyra om en förening går med på att tex. idrottshallens 
golvyta delades upp i två delar med skjutvägg. Detta borde i så fall också innebära 
att större eller mindre lokaler i övrigt skulle kunna ge olika hyreskostnader. 

Vissa justeringar i remissförslaget utlovades också på stående fot under kvällen. Av 
denna anledning, samt att föreningslivet nu svarat på en remiss, där 
förutsättningarna och skrivningarna redan kan ha förändrats, yrkar vi på att en ny 
reviderad remissrunda till föreningarna beslutas. 

När det gäller vår f.d. medlemslokal Träffen, som kommunen bokstavligen sparkade 
ut oss ifrån under hösten, utan aft först i samråd med oss tagit fram lämpliga 
alternativa lokaler, så förväntar vi oss att denna fråga snarast löses. Skapande av ett 

Diabetesföreningen l Håbo 
c/o J-0 Jigler 
Vipvagen 64 
7 46 33 Bålsta 

{!.~~<~ 
·j,,/" 
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"föreningarnas hus" någon gång i framtiden, vilket nämndes på föreningsmötet, är 
som alla förstår ingenting som räddar vår förenings medlemsverksamhet med sina 
speciella krav på lokaler i nutid. 

Bålsta den 17 oktober 2008 

flll~d vänlig hälsning 
\; Af-lETESFÖRENINGEN l HABO 
'\~\ 
\ \ \ ' 

J~rni' l~'t~r 
ordföra~ 

Diabetesföreningen l Håbo 
el o J-0 Jigler 
Vipvägen 64 
7 46 33 Bålsta 
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Utskrivet av: Helena Johansson (kontoret) 
Namn: Fwd: Förslag om hyressättning : FC Hå:bo 

Fra n: 

Ärende: 

Till: 

Bilagor: 

l Bengt Bergström 
"fogga" <fogga@balsta.net> 

Fwd: Förslag om hyressättning 

Il Helena Johansson (kontoret) 

lllJ Dnr KFN 2008.doc 

Med vänlig halsning 

Bengt Bergström 
Fritidskonsulent 
Bildningsförvaltningen 
7 46 80 Bålsta 
Tfn. 0171 - 525 64 
Fax 0171 - 563 33 
Mab. 070-55 70 619 

----- Originalmeddelande -----

Hej Bengt. 

Här kommer några synpunkter på förslaget. 

Hälsningar 
Anders 

Open WebMail Project (http://openwebmail.org) 

den 17 oktober 2008 13:27:06 
Sidan 1 av 1 

den 17oktober2M8·12:13:13 ~=~~ 
· j\.;,jN\i\'\UI:·....r 1 



352

Dnr KFN 2008/23 

Synpunkter gällande Hi\ bo Kommuns förslag till hvressättning av föreningshvrda lokaler. 

l. Vi anser att det är te! av kon11n::nen att in fora limhyra i kommunens lokaler. ,Dels 
missgynnar förslaget vuxenverksamhet dels kostar förslaget i sig både pengar och 
administration. På sikt finns risk att alla, icke-bidragsberättigade utövare, förfördelas när 
det gäller tilldelning av tider om man så tydligt prioriterar bam- och ungdomsverksamhet. 
Vi missunnar inte dessa grupper starkt kommunalt stöd, men inte på bekostnad av 
vuxen verksamhet. 

Kommunen borde utöva bättre kontroll i det nuvarande systemet (11yresfria lokaler) för att 
undvika att hallar och lokaler bokas och inte utnyttjas istället for att in fora ett system med 
avgifter. 

2. Om systemet med hyressättning införs ställer det krav på kommnnen att tillhandahålla 
ändamålsenliga och ur bl.a. arbetsmiljöhänsyn godtagbara lokaler. Istället för att låna 
lokaler blir loreningarna hyresgäster. l Futurum sporthall salmas ordentlig ventilation, 
städningen ilr på kvällstid/helger bristftillig och viss utrustning är ej komplett alt. är trasig. 

3. För vår klubb innebär torslaget om hyressättning av kommunens lokaler att 
medlemsavgiften måste höjas för att täcka hyreskostnaden. 

För BK OFFSIDE 

Anders Fobgelberg 
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REMJSSYTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NY A F~ "Il}· j 1 
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Förslaget är utarbetat eniigt de politiska direktiven för att KRAFTIGT ÖKAT f; D 
ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsverksamheten. Det kommer inte att ske 
med ökade totalanslag till kommunens samtliga föreningar utan genom att 
hyreskostnader debiteras nt:ir förening hyr kommunala lokaler. Dessa 
hyresintäkter omfördelas till aktivitetsbidrag. 

Håbo hembygdsförening disponerar nu två mindre rum i gamla 
järnvägsstationen. Här förvaras både handlingar och varor som vi säljer. Här 
sker också alla våra sammanträden (styrelsen, arbetsgrupper mm). f dag har vi 
nolltaxa för dessa två rum. 

/ 1Jla föreningar skall enligt forslaget betala hyror. Vi, ntan bam- och 
ungdomsverksamhet, blir ekonom.iskt förlorare. 

Alla kulturföreningar i Håbo drabbas på samma sätt Håbo hembygdsförening 
särskilt hårt då vi redan tyngs av underskott i Fridegård-Statannuseet I förslaget 
kan hembygdsförening erhålla högst 7.000 kronor men det kan också bli O 
kronor per år utifrån total tillgång på pengar när barn- och 
ungdomsverksamheten fått sitt aktivitetsbidrag. Vi kan tidigast i juni månad få 
besked om eventnellt basbidrag. 

Hembygdsföreningen skulle vilja ha ett större programutbud i Bålsta tätort. 
Redan dagens ekonomi i vår förening gör det dock omöjli!,>t genom 
museiunderskottet. Vi måste också räkna med ökade kostnader när museet 
ansluts till kommunens V A. Med så kallad Bygdepeng, ett stipendium och en 
stöiTe gåva från en avliden Övergransbo har museet kunnat förändras och 
fömyas. Detta arbete kan torhoppningsvis fortsätta med LEADER-pengar. Allt 
detta för att få fler besökare och ökade intäkter. En torutsättning är att också 
kommunfullmäktige i Håbo ser Fridegård-Statarmuseet som en tillg-ång och vårt 
arbete med öppethållande och guidning som värdefullt. 

Förslag 2008-09-05 om hyror och nya regler jorjfJreningsbtdragfår stora 
ekonomiska konsekvenserfor H åbo hembygd~j(Jrening Förslaget måste 
omarbetas i sin helhet utifrän nya politiska direktiv. 



354

Utskrivet av: H~ana Johansson {kontoret) 
Namn: Fwd(2): VB: Remissvar "Förenlngsbtdrag & Hyressättning" : FC Håbo 

Från: l Bengt Bergström 
Anders Olsson 
"Anders Olsson·' <graffman.oisson@telia.com> 

Arende: Fwd(2): VB: Remissvar "Foreningsbidrag & Hyressälin 

Till: 11111 Helena Jonansson (kontoret) 

Bilagor: 

Med vänlig hälsning 

Attacl10.html 
Remiss 

Bengt Sargström 
Fritidskonsulent 
Bildningslörvallningen 
746 80 Bålsta 
Tfn. 0171 - 525 64 
Fax 0171 - 563 33 
Mob. 070-55 70 619 

----- Originalmeddelande ---

Hej l 

Fick felmeddelande på mitt mail till dig igår. 
Du får däliör detta på nytt. 

mvh 
Anders O 

Frän: Anders Olsson [mallto:graffman.olsson@telia.com] 
skickat: to 16 oktober 2008 20:36 
Till: 'camilla.thom-wollnert@habo.se' 
Kopia: 'bengt.bergstrom®habo,se'; 'soreo.staaf@H;;;bohus.se' 
Ämne: Remissvar "Förenlngsbldrag & Hyressättning" 

den 17 oktober 2008 '13:26:58 
Sidan 1 av 2 

den 17 okt 2008 12:08:55 

66K 
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Bålsta 2008- i 0-14 

Bildningskontoret, Håbo Kommun 
Kultur & fritidschef 
Camilla Thom Wollnert 

Remissvar på Iörslaget kring "Nya regler Iör föreningsbidrag samt hyressättning av 
kommun!lgda lokaler" 

Hyressättning 

Bålsta !K anser att forslaget om h]1·essättning av föreningshyrda lokaler har en poäng. Om 
konsekvensen blir att de !öreningsr som idag har "ror mycket tider" kommer att lämna tillbaka tider, 
så att fler ffireningar mr möjlighet till träningstid, är det bra. Vi är dock inte säkra på att så blir fallet. 

V i är tveksamma till hur det är tänkt vad gäller kraven "hyresgästerna" kan ställa. För Gröna Dalens IP 
funderar vi t. ex. kring vad som kommer att gälla- när vi ev. kommer alt betala hyra- får vi 
iordningsställda längdhoppsgropar, kommer de olika kastfälten/kastsektorerna att vara uppmärkta? 

Vad betyder "Lokaler eller anläggningar där Håbo Kommun, har avtal med nyttjanderoreningar, 
omfattas ej av reglerna för hyressättning"? Om B!K självastär ror del av skötseln på Gröna Dalens lP 
-vad skulle det innebära for en ev. hyressättning? 

Om limhyror kommer att inroras är det viktigt att det säkerställs att det "överskott" som ev uppstår 
kommer tillbaka till resp. anläggning/lokal i form av ökat/bättre underhåll. Under fOreningsmöret (den 
7 /lO) "överdrev" Kultur- och ti'itidsnämndens ordförande när han sa att l 00% av hyrorna skulle gä 
tillbaks till roreningarna i form av forhöjt aktivitetsbidrag. Fritidskonsulenten nämner att "en del av" 
hyresintäkterna kan komma att användas till att höja aktivitetsbidragen hur stor andel verkar idag 
vara oklart. 

Inom friidrotten har vi idag ett flertal aktiva på landslagsnivå. Vad innebär det orn 1-2 st aktiva 
behöver några extra träningspass (ex en fredags· eller lördagseftenniddag) på Gröna Dalens lP inför 
ett landslag.~uppdrag, utgår full hyra även då? Arenan står tom och är normalt inte bokad av något 
träningsteam under dessa tider. 

Dessa frågor bör vara besvarade, genomgångna och väl dokumenterade innan men bestämmer sig for 
att ta ut eventoella hyror. 

l 
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Utskrivet av: Helena Johansson (kontoret) 
Namn: Fwd: Remissvar lidrollshallarna : FC Håbo 

Fra n: 

Arende: 

Till: 

l Bengt Bergström 
Lena Norrman 

Fwd: Remissvar hyror i idrottshallarna 

Il Helena Johansson (kontoret) 

Med vänlig halsning 

Bengt Bergström 
Fritidskonsulent 
Bildningsförvaltningen 
7 46 80 Bålsta 
Tfn. 0171 - 525 64 
Fax 0171 - 563 33 
Mob. 070-55 70 619 

--- Originalmeddelande --

Hej! 

den 17 oldober 2008 13:26:52 
Sldan i av 2 

den 17 oktober 2008 12:06:02 

2008 

( 

Följande synpunkter har Bålsta Gymnastikklubb angående förslaget om hyror: 

1. Timkostnaden bör vara baserad på hallstor!eken. 
Anledning: Om man har en halvsal bokad i en stor hall blir kostnaden lägre än om man 
bokar en liten hall Ofr Västerängen halvsal och Futurums lilla hall). Om man inte har en 
kostnad baserad på hallstorleken är risken stor att "trycket" ökar på halvsalar i stora 
hallar, eftersom det är ekonomiskt gynnsamt för föreningar att ha halvsal, istället för en 
liten helsaL 
Vårt förslag: En stor hall där möjligheten finns att köra på halvsal: 50 kr/tim för helsal, 25 
kr/tim för halvsaL En liten hall där möjligheten att dela av hallen inte finns 20 krltim. Detta 
ger en mer rättvis hyra. 

2. Föreningar med egna hallar gynnas l förslaget. 
Anledning: Föreningar med egna halfar har möjlighet att söka driftsbidrag, dock i minskad 
omfattning. Denna minskning gör att föreningarna får en ökad kostnad, men å andra sidan 
har de möjlighet att utöka nytfjandet i hallen och ha flera barn-/ungdomsgrupper eftersom 
de disponerar tiderna i den egna hallen helt fritt. Då kan de alltså utöka sin verksamhet 
och får ett högre aktivitetsstöd. En förening som bedriver verksamhet i kommunens 
idrottshallar kan ju också utöka barn-/ungdomsverksamheten, men då medföljer en ökad 
hyreskostnad. Flera tider i hallarna ger ju direkt en kostnadsökning. Föreningar som inte 
har en egen hall har alltså inte samma möjligheter att utöka verksamheten och få in mera 
pengar till föreningen på det sättet. Detta är orättvist och ger en snedvriden konkurrens 
mellan föreningarna! 
Vårt förslag: Sänk driftsbidraget ytterligare och låt de pengarna som skulle gått till 
driftsbidrag gå till materialinköp i kommunens idrottshallar. En sänkning av driftsbidraget 
ger en större kostnadsökning för föreningar med egna hallar. l annat fall blir den stora 
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Utsk:ivet av: Helena Johansson (kontoretj 
Namn: Fwd: Romiss\f1ilr till utskick 

Från: 

: FC Håbo 

l Bengt B&rgström 
"Nihiman" <nihlman@spray.se> 

Arende: 

Till: 

Bilagor: 

Fwd: Remissvar till utskick angående nya regler 

Il Heltma Johansson (kontorat) 

III Ai!achO.html 
III Nya regler.doc 

Med vänlig Mlsning 

Bengt Bergström 
Fritidskonsulent 
Bildningsförvaltningen 
7 46 80 Bålsta 
Tfn. 0171-525 64 
Fax 0171 - 563 33 
Mob. 070-55 70 619 

----- Originalmeddelande ••••• 

Hej Bengt! 

den 17 oktober 2008 13:27:01 
Sidan 1 av 1 

den:17 okillber.2008 .. "2; 11 :25 

. H~rf,S"~S~~·~~~g;:;, ~~ 

~~rL~ 1·'·'' ' '.' Uh;'<" ~,u"" ~ r 
L ... ______ i 
i""i1 i(' l ; ·? l u,;,;,---·-·-··-, 
~~-~~~-':~~~---~-.:?__L .. P:f:_:.I.1b .. J 

1K 
24K 

Här kommer Naturskyddsföreningen svar på utskick angående nya regler för föreningar. 
Se bifogat 

Hälsningar Håkan Nihlman 
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No:Jtur5kyddsföreningen 
'fnköping · · 

Kultur- & Fritidskontoret 
746 8() BÅLSTA 

ANGÅENDE NYA REGLER FÖR FÖRENIN<iSBIDRAG SAMT HYRESSÄTTNING 
AV FÖRENINGSHYRDA LOKALER 

Vi har tagit del av det utskickade förslaget och har inget att atlföra emot detta. 

Håkan Nihlman 

Naturskyddsforeningen i Enköping 
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Till 
Håbo Kommun 

K():\VAUN 
CLklr:uH);k,")t:k;r <+: Bålsta 2008-10-17 

2008 zu 
Bengt Bergström 
Bildningsf'orvaltningen CfiA) ____ ., 

f) f) 
Remissvar ang. forslag till nya regler för föreningsbidrag samt hyressättning av kommunägda loknler. 

Efter noggrann genomgång av den tGreslagna remissen till föreningsbidrag och hyresavtal kan vi 
svårligen se hur den skall kunna tillämpas på Håbo Ridklubb. 

Kort heskrivning av Håbo R i<:!klubbs verksamhet 

Häbo Ridklubb är en mycket ak!iv f<lrening med över400 medlemmar i åldrarna 3-70 år varav ca 75% 
är under 20 år. Ridsporten är en typisk tjejsport så medlemmarna är till stor del flickor. Under 2008 
kommer det alt vara ca 260 uppsittningar per vecka på schemalagda lektioner (34 lektionstillfallen per 
vecka) utöver den schemalagda verksamheten bedrivs en omfattande verksamhet med aktiviteter som 
t. ex. uteritt, lägerverksamhet och teoretisk utbildning. Håbo Ridklubb kommer under 2008 att 
genomföra tävlingar med fler än 2300 starter på tävlingar anordnade i klubbens regi. Medlemmarna 
gör dessutom ca 4 70 starter i lokala, regionala och nationella tävlingar både i hopp samt dressyr. 
Tävlandet har resulterat i framgångar upp på SM nivå. H åbo Ridklubb har !9 hästar och ponnys som 
kräver mat, motion och tillsyn 365 dagar om året. För alt kunna utvecklas som ryttare erfordras 
givetvis kvalite på hästar och ponnys men det krävas även utbildad och erfaren personal både med 
avseende på pedagogik och teknik. 

Förslag till förändting av "fårening smnJl.l1!i!tJ: . .kommuna! fastighet på flerår~Q.asis" 

Föreningen Håbo Ridklubb passar inte in i de 5 kiltegarier flireningar som definieras i 
heslutsunderla!,>et Klubhen nyttjar en kommunal jordbruksfastighet på flerårsbasis och sköter 
anläggningsdrift och underhåll med ans!lilld personaL Driften omfattat klubbhus, stall, logement, 
tvätteri, ridhus, ridban or, ekonomibyggnad och hagsystem samt yttre miljö. Vår uppfattning är att 
föreslaget bidragsforfarande omöjliggör en ridverksamhet. 

Vår uppfattning är a!t "regler gällande hyressättning", 2008-09-05, utökas med kategorin; 
"förening som nyttjar kommunal fastighet pä flerårsbas is~ 

!linje med ovanstående bör även bidragsformerna utökas med; 

Investerings- och. uJ1<l.~rhållsbidrag 
Förening som nyttjar kommunal fastighet på flerårsbasis kan sökn bidrag för löpande och periodiskt 
underhålL Bidrag kan även sökas for investeringar i fast egendom. Bidraget regleras i särskilt avtal. 

Lönebidrag 
flörening som ombesörjer drift och underhåll med egen personal kan erhålla l6nebidrag efter prövning. 

Med vänliga hälsningar ( 

.. ~ .. ;r, ·;·{ j /·i l i ;.-! ·; ! • l ,' 

( ... ty Y c._:~_ f r .. J-.-~-~1 ·l// _.:;:,.,v; ~.-t'.\4 l rf+1· ·J.:/ 
,! ,1"-o. -,_,..~v'\.·:,_.-; LV 
~ 't "- _j f \ ~ 

Ulf Sållfeldt <f 

Ordförande 
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HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kultur- och Fritidsnämnden 2008-09-18 

KFN § 56/2008 Dnr KFN 2008/23 

Nya regler för föreningsbidrag samt hyressättning av föreningshyrda 
lokaler 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har 2008-02-20 § 13 uppdragit åt kultur- och fritidsavdel
ningen att förnya kommunens föreningsbidragsregler från 2002. l uppdraget ingår att 
undersöka alternativet att avgiftsbelägga föreningshyrda lokaler. De nya reglerna ska 
harmoniera med nämndens övergripande mål att lägga grunden för ett levande och rikt 
kultur- och fritidsliv som riktar sig till invånare i alla åldrar- men har starkt fokus på barn 
och unga. 

Den kultur- och fritidspolitiska inriktningen för 2008-2011 syftar till att subventionera 
barnverksamhet mer än vuxenverksamhet samtidigt som kommunens samlade 
föreningsliv ska ses som en betydelsefull krafti samhället. 

Förslaget till nya föreningsbidragsregler omfattar: 
regler gällande hyressättning 
förändringar i nuvarande regelverk 

Idag har föreningar registrerade i H åbo kommuns föreningsregister nolltaxa när de 
lånar/hyr kommunägda lokaler timvis. Undantaget från denna regel är ishall, simhall 
samt specialsalar (bild, slöjd- och hemkunskapssalar). Detta innebär att vissa föreningar 
i praktiken betalar hyra för att de nyttjar kommunens lokaler medan de allra flesta inte 
gör det. 

Från och med 2009 föreslås att en enhetlig limhyra införs för alla lokaler. Avgiften 
rekommenderas vara 50 kr/timme. (Företag och privatpersoner debiteras marknads
mässig hyra.) 

För att balansera föreningarnas olika förutsättningar och samtidigt prioritera barn- och 
ungdomsverksamhet föreslås att det nya hyressättningssystemet inkluderar en höjning 
av aktivitetsbidraget och en sänkning av lokal- och driftsbidraget. 

Förslag till förändringar av nuvarande bestämmelser omfattar: 
Definitionen av en förening 
Lägsta ålder för bidragsberättigad medlem 
Kategorier för bidrag till kulturföreningar 
Arrangemangs- och produktionsbidrag omvandlas till ungdomsbidrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande nya regler för föreningsbidrag samt 
hyressättning av föreningshyrda lokaler: 

En limhyra införs för samtliga lokaler. Avgiften beräknas till 50 kronor/timme. 

Lokal- och driftsbidraget justeras till att gälla för föreningar som hyr eller äger lokal. 
Föreningen skall i första hand nyttja av kommunen anvisad anläggning. 

Justerare Utdragsbestyrkande 2008.487 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kultur- och Fritidsnämnden 2008-09-18 

KFN § 56/2008 Dnr KFN 2008/23 

Nya regler för föreningsbidrag samt hyressättning av föreningshyrda 
lokaler 

Lokal- och driftsbidrag utgår med belopp som efter särskild prövning fastställs av 
bildningsnämnden. Bidrag utgår med max 50 procent av föreningens netto
kostnader och lägst 1 O procent. Maxbeloppet för detta bidrag är 150 000 kronor. 

Aktivitetsbidraget förstärks för att stimulera och uppmuntra föreningar som bedriver 
barn- och ungdomsverksamhet. 

Regelverket "Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo kommun", med 
inkluderande förändringar, antas gälla fr o m 1 januari 2009. 

Under kultur- och fritidsförvaltningens behandling görs vissa justeringar i förslag till 
regler för föreningsbidrag samt hyressättning av föreningshyrda lokaler. Justeringarna 
rör ungdornsbidraget, lokaler hyrda av politiska partier, bidrag till pensionärs- och 
handikapporganisationer samt avbokningskostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2008-09-05 
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden§ 42, 2008-05-12 
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden § 13, 2008-02-20 
Tjänsteskrivelse, 2008-02-04 

Yrkanden 
Leif Hagelin, s, yrkar att förslaget till nya regler för föreningsbidrag samt hyressättning 
av föreningshyrda lokaler skicka ut på remiss till föreningarna. 

Beslut 
1. Förvaltningens reviderade förslag till regler för föreningsbidrag samt hyressättning 

av föreningshyrda lokaler skickas på remiss till föreningarna i H åbo kommun. 
Föreningarna får under två veckor inkomma med synpunkter på förslaget. 
Förvaltningen bjuder därefter in till en träff med föreningarna kring de föreslagna 
reglerna. 

2. Ärendet återupptas vid kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde, den 22 
oktober. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschefen 
Fritidskonsulenten 

Justerare Utdragsbestyrkande H id nr 2008.487 
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HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2008-05-12 

KFN § 42/2008 Dnr KFN 2008/23 

Föreningsbidrag 2008 

Sammanfattning 
l Håbo kommun har föreningar möjlighet att söka kommunala föreningsbidrag i enlighet 
med regelverket "Bestämmelser för kommunala föreningsbidrag och hyressättning av 
lokaler", som antogs av kommunfullmäktige 2002-10-28. 

Fram till och med år 2007 har bildningsnämnden ansvarat och fattat beslut om fördelning 
av bidragen och hyressättning av lokalerna. Från och med 2008 har detta uppdrag 
överförts till den nyinrättade kultur- och fritidsnämnden. 

Med anledning av ny organisation och av förändrade förutsättningar gällande hyresavtal 
med föreningar framstår oklarheter i regelverket Med anledning av detta uppdrogs 
förvaltningen, vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2008-02-20, § 13/2008, att 
utreda möjlig utformning av föreningsbidrag samt presentera förslag till nya bidragsregler 
för år 2009. 

Vid dagens sammanträde redogör fritidskonsulenten för arbetet med framtagandet av nya 
bidragsregler för år 2009. 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 

Beslutsexpediering 
Fritidskonsulenten 

Justerare U~dragsbestyrkande H id nr 2008.360 
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HÅBO KOMMUN 
Kultur- och Fritidsnämnden 

KFN § 13/2008 

Föreningsbidrag 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2008-02-20 

Dnr KFN 2008/23 

l Håbo kommun har föreningar möjlighet att söka kommunala föreningsbidrag i enlighet 
med regelverket "Bestämmelser för kommunala föreningsbidrag och hyressättning av 
lokaler", som antogs av kommunfullmäktige 2002-10-28. 

Fram till och med år 2007 har bildningsnämnden ansvarat och fattat beslut om fördelning 
av bidragen och hyressättning av lokalerna. Från och med 2008 har detta uppdrag 
överförts till den nyinrättade Kultur- och fritidsnämnden. 

Med anledning av ny organisation och av förändrade förutsättningar gällande hyresavtal 
med föreningar framstår oklarheter i regelverket Kultur- och fritidsnämnden bör därför 
aktualisera frågan om bidragens karaktär och utformning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2008-02-04 
Bestämmelser för kommunala föreningsbidrag och hyressättning av lokaler, 
2002-10-22 

Beslut 
1. Kultur- och fritidschefen uppdras att utreda föreningsbidrag och framta förslag till 

nya bidragsregler för år 2009. 

Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidschefen 

Justerare Utdragsbestyrkande Hidnr 2008.117 
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HABO KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 
Kultur- och fritidschef 
Gamilla Thorn Wollnert 

Föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

Datum Diarienummer Dpl nr Hldnummer 
2008-02-04 KFN 2008/23 2008.70 

Kultur- och fritidsnämnden 

l Håbo kommun har föreningar möjlighet att söka kommunala föreningsbidrag i enlighet med 
regelverket "Bestämmelser för kommunala föreningsbidrag och hyressättning av lokaler", 
som antogs av kommunfullmäktige 2002-10-28. 

Fram till och med år 2007 har bildningsnämnden ansvarat och fattat beslut om fördelning av 
bidragen och hyressättning av lokalerna. Från och med 2008 har detta uppdrag överförts till 
den nyinrättade Kultur- och fritidsnämnden. 

Med anledning av ny organisation och av förändrade förutsättningar gällande hyresavtal med 
föreningar framstår oklarheter i regelverket Kultur- och fritidsnämnden bör därför aktualisera 
frågan om bidragens karaktär och utformning. 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsavdelningen i uppgift att utreda 
ärendet och framlägga förslag till nya bidragsregler för år 2009. 

Beslut expedieras till: 



HÅBO KOMMUN Datum Diarienummer 

Kommunstyrelsen 2008-11-07 KS2008/101 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
ÄRENDE 

 
KSAU 2008-11-17 
KS 2008-12-01 
 
 
 
Nya regler för föreningsbidrag samt hyressättning av lokaler 

att gälla från 2009-01-01 
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HÅBO KOMMUN  1(2) 
Kommunstyrelsen Datum Hidnummer Diarienummer 
Kommunstyrelsens kansli 2008-11-10 KS 2008.2361 KS 2008/101 

 
 

Kommunsekreterare 

Hans Nordstedt, 0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se Kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till nya regler för föreningsbidrag samt hyressättning av lokaler 
 
Sammanfattning 
Av kultur- och fritidsnämndens beslut framgår bl.a. följande: ”Nämnden har uppdragit åt kul-
tur- och fritidsavdelningen att förnya kommunens föreningsbidragsregler från år 2002 och att 
inkludera hyressättning i förslaget. De nya reglerna ska anpassas till nämndens övergri-
pande mål att lägga grunden för ett levande och rikt kultur- och fritidsliv som riktar sig till 
invånare i alla åldrar — men har starkt fokus på barn och unga. 
- - -  
Sammanfattningsvis ställer sig den övervägande delen föreningar försiktigt positiva till för-
slaget. De nya bidragsreglerna stimulerar till ett mer effektivt lokalutnyttjande i en situation 
där lokalbrist råder. Regelverket uppmuntrar föreningarna att satsa på barn- och ungdoms-
verksamhet samt ger hembygds- och bygdegårdsföreningar möjlighet att få ett särskilt bi-
drag.” 
 
Nämnden föreslår att fullmäktige antar nämndens förslag till regler och hyressättning. 
 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 2008-11-06, § 63 med bilagor. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Fullmäktige beslutar att lokal- och driftsbidraget justeras till att gälla alla föreningar 

som hyr eller äger lokal på årsbasis. Föreningen skall i första hand nyttja av kommu-
nen anvisad anläggning. Särskilda avtal kan göras med föreningar som hyr på årsba-
sis av Håbo kommun, med utgångspunkt från regler för lokal- och driftsbidrag. 

 
2.  Fullmäktige beslutar att lokal- och driftsbidrag utgår med belopp som efter särskild 

prövning fastställs av nämnden. Bidrag utgår med max 50 % av föreningens netto-
kostnader och lägst 10 %. Maxbeloppet för bidraget är 150 000 kronor. 

 
3.  Fullmäktige beslutar att aktivitetsbidraget förstärks med 50 % av hyresintäkterna för att 

stimulera och uppmuntra föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 
 
4.  Fullmäktige beslutar att 35 % av hyresintäkterna skall avsättas särskilt för städning, 

underhåll och upprustning av hyresobjekten. 
 
5.  Fullmäktige beslutar att 10 % av hyresintäkterna skall förstärka kommunens bidrag till 

kulturföreningar. 
 
6.  Fullmäktige beslutar att 5 % av hyresintäkterna skall förstärka kommunens bidrag till 

pensionärs- och handikappsorganisationer. 
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HÅBO KOMMUN  2(2) 
Kommunstyrelsen Datum Hidnummer Diarienummer 
Kommunstyrelsens kansli 2008-11-10 KS 2008.2361 KS 2008/101 

 
 

 
 
7.  Fullmäktige beslutar att en timtaxa uttas enligt allmänna bestämmelser i förslaget till 

reglemente för föreningsbidrag och föreningshyror i Håbo kommun. 
 

Avgifter 
Ideella föreningar erlägger 50 kronor/timme 
Pensionärs- och handikapporganisationer erlägger 10 % av hyreskostnaden Förening-
ar som håller föreningssammanträden erlägger 0 % av hyreskostnaden i för detta än-
damål anvisad lokal 
Politiska partier erlägger 0 % av hyreskostnad i kommunhuset 
Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar erlägger hyra enligt särskild pris-
lista för kommunala lokaler/sportanläggningar. 

 
8.  Fullmäktige antar “Reglemente för föreningsbidrag och föreningshyror i Håbo kom-

mun”. Reglementet börjar gälla den 1januari 2009. 
_________ 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum    

 2008-12-15    
  
KF § 142 Dnr KS 2008/101 
 

 
 
Justerare Utdragsbestyrkande  Hidnr 2008.2726  
 
 

 
 
Beslut om nya regler för föreningsbidrag samt hyressättning av lokaler 
 
Sammanfattning 
Av kultur- och fritidsnämndens beslut framgår bl.a. följande: ”Nämnden har uppdragit åt 
kultur- och fritidsavdelningen att förnya kommunens föreningsbidragsregler från år 2002 
och att inkludera hyressättning i förslaget. De nya reglerna ska anpassas till nämndens 
övergripande mål att lägga grunden för ett levande och rikt kultur- och fritidsliv som riktar 
sig till invånare i alla åldrar — men har starkt fokus på barn och unga. 
- - -  
Sammanfattningsvis ställer sig den övervägande delen föreningar försiktigt positiva till 
förslaget. De nya bidragsreglerna stimulerar till ett mer effektivt lokalutnyttjande i en situ-
ation där lokalbrist råder. Regelverket uppmuntrar föreningarna att satsa på barn- och 
ungdomsverksamhet samt ger hembygds- och bygdegårdsföreningar möjlighet att få ett 
särskilt bidrag.” 
 
Nämnden föreslår att fullmäktige antar nämndens förslag till regler och hyressättning. 
 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 2008-11-06, § 63 med bilagor. 
2. Tjänsteskrivelse 2008-11-10. 
3. Arbetsutskottets förslag till beslut 2008-11-17, § 158. 
4. Kommunstyrelsens förslag till beslut 2008-12-01, § 173. 
 
Styrelsen tillstyrker nämndens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 
 
Yrkanden 
Eva Hellberg (s) yrkar att styrelsens förslag ska kompletteras med beslut om utvärdering 
efter ett år. 
 
Owe Fröjd (båp) yrkar, med instämmande från Nina Lagh (m) att styrelsens förslag ska 
kompletteras med beslut om utvärdering efter två år. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att dels föreligger styrelsens förslag till beslut och dels två till-
läggsyrkanden. Efter propositionsförfarande finner ordföranden att fullmäktige beslutat 
dels enligt styrelsens förslag och dels enligt de båda tilläggsyrkandena.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Fullmäktige beslutar att lokal- och driftsbidraget justeras till att gälla alla föreningar 

som hyr eller äger lokal på årsbasis. Föreningen skall i första hand nyttja av kom-
munen anvisad anläggning. Särskilda avtal kan göras med föreningar som hyr på 
årsbasis av Håbo kommun, med utgångspunkt från regler för lokal- och driftsbidrag. 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum    

 2008-12-15    
  
KF § 142 Dnr KS 2008/101 
 

 
 
Justerare Utdragsbestyrkande  Hidnr 2008.2726  
 
 

(forts.) 
 
2.  Fullmäktige beslutar att lokal- och driftsbidrag utgår med belopp som efter särskild 

prövning fastställs av nämnden. Bidrag utgår med max 50 % av föreningens netto-
kostnader och lägst 10 %. Maxbeloppet för bidraget är 150 000 kronor. 

 
3.  Fullmäktige beslutar att aktivitetsbidraget förstärks med 50 % av hyresintäkterna för 

att stimulera och uppmuntra föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksam-
het. 

 
4.  Fullmäktige beslutar att 35 % av hyresintäkterna skall avsättas särskilt för städning, 

underhåll och upprustning av hyresobjekten. 
 
5.  Fullmäktige beslutar att 10 % av hyresintäkterna skall förstärka kommunens bidrag 

till kulturföreningar. 
 
6.  Fullmäktige beslutar att 5 % av hyresintäkterna skall förstärka kommunens bidrag 

till pensionärs- och handikappsorganisationer. 
 
7.  Fullmäktige beslutar att en timtaxa uttas enligt allmänna bestämmelser i förslaget till 

reglemente för föreningsbidrag och föreningshyror i Håbo kommun. 
 

Avgifter 
Ideella föreningar erlägger 50 kronor/timme 
Pensionärs- och handikapporganisationer erlägger 10 % av hyreskostnaden  
Föreningar som håller föreningssammanträden erlägger 0 % av hyreskostnaden i 
för detta ändamål anvisad lokal 
Politiska partier, representerade i Håbo kommunfullmäktige, erlägger 0 % av hyres-
kostnad i kommunhuset 
Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar erlägger hyra enligt särskild 
prislista för kommunala lokaler/sportanläggningar. 

 
8. Fullmäktige antar “Reglemente för föreningsbidrag och föreningshyror i Håbo kom-

mun”. Reglementet börjar gälla den 1 januari 2009. 
 
9. Fullmäktige beslutar att uppdra till bildningsnämnden med tillträde 2009-01-01, att 

till fullmäktige redovisa utvärderingar av det nya regelsystemet dels under första de-
len av år 2010  - för år 2009 - och dels under första delen av år 2011 – för perioden 
2009 - 2010.  

_________ 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden med tillträde 2009-01-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2010-06-14  

Kommunfullmäktige  

KF § 57 KS 2008/101 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.1711 

           

           

 

Redovisning av utvärdering för år 2009 gällande bestämmelser-
na för kommunala föreningsbidrag och förslag till justerad hy-
ressättningar av lokaler  

Av bildningsnämndens beslut 2010-02-24, § 11 framgår följande: Införandet 

av det nya reglementet för föreningsbidrag och föreningshyror som började 

gälla 2009-01-01 grundade sig först och främst på diskussioner som förts 

angående nyttjadegraden av kommunägda lokaler. Målsättningen med det 

nya regelverket var att föreningar skulle använda bokade lokaler på ett ef-

fektivare sätt. På detta sätt skulle fler föreningar i allmänhet och barn och 

ungdomar i synnerhet kunna komma i åtnjutande av kommunens förenings-

lokaler. 

Förvaltningen har genomfört en utvärdering av systemet ett år efter dess in-

förande. I utvärderingen konstaterar man att syftet med det nya reglementet 

har uppfyllts. Föreningarna har till största del ställt sig positiva till de nya 

reglerna. Många föreningar har sett över och effektiviserat sina lokalbehov 

vilket resulterat i att kommunens föreningslokaler finns tillgängliga för nya 

grupper.  

För att ytterligare förbättra och förtydliga reglementet för föreningsbidrag 

föreslår förvaltningen att vissa förändringar i bland annat uthyrningstaxorna 

införs inför nästkommande uthyrningsperiod.  

Nämndens beslut 

 

1. Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att följande 

förändringar i taxor för uthyrning av lokaler beslutas att gälla från och 

med 1 juli 2010: 

Föreningstaxor 

*  Omklädningsrum separat 25 kr/timme 

*  Knarrbacken barn och ungdomsläger (2 dygn) för 1.000 kr/helg 

    matsal och logihus. 

*  Knarrbacken matsal festlokal 1.000 kr/tillfälle 

*  Medborgarhuset Rotundan festlokal 1.200 kr/tillfälle 

Privatpersoner och företag 

*  Västerängsskolans sporthall 400 kr/timme 

*  Arbetsenheter BC JF 200 kr/timme 

*  Medborgarhuset Rotundan 400 kr/timme 

*  Medborgarhuset Rotundan festlokal 1.200 kr/tillfälle 

*  Medborgarhuset utställningslokal 200 kr/timme 

*  Medborgarhuset utställningslokal 800 kr/dygn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2010-06-14  

Kommunfullmäktige  

KF § 57 KS 2008/101 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.1711 

           

           

 

(forts.) 

*  Håbosalen, Övergransalen, Skokloster- och Kalmar- 

    rummet i kommunhuset, tas bort från prislistan 

*  Ishallen ekonomiarrangemang 3.500/dygn 

2. Att de 35% av hyresintäkter som avsätts till städning, underhåll och upp-

rustning av hyresobjekten även kan användas till utbildning i förenings-

kunskap och styrelsearbete. 

3. Att ytterligare kategori införs under ”Regler för hyressättning” med föl-

jande lydelse: 

Pkt 6.  Förening som hyr ishallen under helg/röd dag skall erlägga lokal-

hyra samt eventuell personalkostnad. 

4. Att uthyrning till enskilda skolor och förskolor ska ske på samma villkor 

som till kommunala skolor.  

Beslutsunderlag 

– Bildningsnämndens beslut 2010-02-24, § 11. 

– Utvärdering av Bestämmelser för kommunala föreningsbidrag,  

 2010-03-02. 

– Tjänsteskrivelse 2010-05-04. 

– Arbetsutskottets förslag till beslut 2010-05-10, § 72. 

– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-05-24, § 77. 

 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att följande förändringar i taxor för uthyrning av 

lokaler beslutas att gälla från och med 1 juli 2010: 

Föreningstaxor 

*  Omklädningsrum separat 25 kr/timme 

*  Knarrbacken barn och ungdomsläger (2 dygn) för 1.000 kr/helg 

    matsal och logihus. 

*  Knarrbacken matsal festlokal 1.000 kr/tillfälle 

*  Medborgarhuset Rotundan festlokal 1.200 kr/tillfälle 

Privatpersoner och företag 

*  Västerängsskolans sporthall 400 kr/timme 

*  Arbetsenheter BC JF 200 kr/timme 

*  Medborgarhuset Rotundan 400 kr/timme 

*  Medborgarhuset Rotundan festlokal 1.200 kr/tillfälle 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2010-06-14  

Kommunfullmäktige  

KF § 57 KS 2008/101 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.1711 

           

           

 

(forts.) 

*  Medborgarhuset utställningslokal    200 kr/timme 

*  Medborgarhuset utställningslokal 800 kr/dygn 

*  Håbosalen, Övergransalen, Skokloster- och Kalmar- 

    rummet i kommunhuset, tas bort från prislistan 

*  Ishallen ekonomiarrangemang 3.500/dygn 

2. Fullmäktige beslutar att de 35% av hyresintäkter som avsätts till städ-

ning, underhåll och upprustning av hyresobjekten även kan användas 

till utbildning i föreningskunskap och styrelsearbete. 

3. Fullmäktige beslutar att ytterligare kategori införs under ”Regler för hy-

ressättning” med följande lydelse: 

Pkt 6. Förening som hyr ishallen under helg/röd dag skall erlägga lo-

kalhyra samt eventuell personalkostnad. 

4. Fullmäktige beslutar att uthyrning till enskilda skolor och förskolor ska 

ske på samma villkor som till kommunala skolor.  

5. Fullmäktige beslutar att notera bildningsnämndens utvärdering. 

__________ 

Beslutsexpediering 

Bildningsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-03-23 KS 2017/00218 nr 74134 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Fyllnadsval av vice ordförande i socialnämnden samt 
nämndeman i Uppsala tingsrätt 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till vice ordförande i socialnämnden i

Per-Olof Thorsbecks (S) ställe.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till nämndeman i Uppsala tingsrätt i

Per-Olof Thorsbecks (S) ställe.

Sammanfattning 

På grund av Per-Olof Thorsbecks (S) hastiga frånfälle finns vakanta poster 

som förste vice ordförande i socialnämnden och som nämndeman i Uppsala 

tingsrätt. Dessa behöver fyllas.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

__________ 

Beslut skickas till 

Valda 

Socialnämnden 

Uppsala tingsrätt 

Förtroendemannaregister 

Lönefunktionen 

Ärende 19
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-03-22 KS 2017/00175 nr 74067 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
samt hemställan om ny sammanräkning 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Catherine Öhrqvist (M) från uppdrag

som ledamot i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny

sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, för att utse en ledamot i

Cathrine Öhrqvists (M) ställe.

Sammanfattning 

Catherine Öhrqvist (M) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt.  

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen Uppsala 

Ärende 20
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Från: Catherine Öhrqvist <catherine_ohrqvist@hotmail.com> 
Skickat: den 28 februari 2017 10:03 
Till: Johan Utter 
Kopia: Carina Lund 
Ämne: Entledigande  
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej Johan, 
 
Jag önskar bli entledigad från mitt politiska uppdrag i kommunfullmäktige. 
 
Vänligen  
Catherine Öhrqvist  
 
Skickat från min iPhone 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-03-22 KS 2017/00249 nr 74069 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som vice ordförande i valnämnden 
och ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval och 
hemställan om ny sammanräkning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Solveig Kalliomäki (S) från uppdrag

som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige entledigar Solveig Kalliomäki (S) från uppdrag

som vice ordförande i valnämnden.

3. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny

sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, för att utse en ledamot i

Solveig Kalliomäkis (S) ställe.

4. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny vice ordförande i valnämnden i

Solveig Kalliomäkis (S) ställe.

Sammanfattning 

Solveig Kalliomäki (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och vice ordförande i valnämnden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen Uppsala 

Vald 

Valnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregistret 

Ärende 21
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Från: Solveig Kalliomäki 
Skickat: den 22 mars 2017 12:09 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: Avsägelse av uppdrag 
 
Uppföljningsflagga: Follow Up 
Färdigt: den 22 mars 2017 12:10 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej ! 
 
Härmed avsäger jag mig mina uppdrag inom politiken. 
Det är : ersättare i fullmäktige för Socialdemokraterna och som vice ordförande i Valnämnden. 
 
Med vänlig hälsning 
Solveig Kalliomäki 
 
Skickat från min iPad 
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