
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-04-18  

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) 
Håkan Welin (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) 
Johan Tolinsson (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) 
Gunilla Alm (L) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Ulrika Wallin (MP) 
Sabine Noresson (MP) 
Helén Embretsén (KD) 
Arvo Väisänen (KD) 
Kurt Hedman (S) 
Sixten Nylin (S) 
Maria Annell (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Solveig Kalliomäki (S) 
Tommy Berglund (S) 
Linnéa Hellberg (SD) 
Maria Andersson (SD) 
Farid Chibout (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 
Laila Sverndal (V) 
Osman Yilmaz (V) 
Pirjo Thonfors (-) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid måndagen den 02 maj 2016, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18:00 om inget annat bestäms. 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-04-18  

Kommunfullmäktige 
 

 
 

Ärenden 

1.  Mötets öppnande 

 Upprop 
 Val av justerare och justeringsdag 
 Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga 

ordning 

 

2.  Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden 
Motionärer: Michael Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD)  
Dnr 2015/00315  

 

3.  Svar på motion: Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar 
Motionärer: Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) 
Dnr 2014/00121  

 

4.  Årsredovisning 2015 för Håbo kommun 
Dnr 2016/00126  

 

5.  Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015 
Dnr 2016/00168  

 

6.  Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt tillägg till översiktsplan 
Dnr 2014/00073  

 

7.  Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder 
Dnr 2016/00252  

 

8.  Entledigande från uppdrag som ersättare i samordingsförbundet samt fyllnadsval 
Dnr 2016/00233  

 

 

   

Ulf Winberg 
Ordförande 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

 

Mötets öppnande KF 

 

1. Upprop förrättas av sekreteraren 

2. Val av justerare 

Förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige utser XX och XX till justerare av dagens protokoll. Protokollet ska 
justeras senast på torsdagen i samma vecka som fullmäktige sammanträder. 

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. 

 

 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-04-11  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 55 Dnr 2015/00315  

Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 30-
sträcka på den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att ut-
reda hur lokala trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till sträck-
ningen av de säkra skolvägarna och kommunens förskolor.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Linnéa Bjuhr (SD), har inkommit med en mot-
ion avseende införande av 30 km/h på den del av Åsleden där Äppelbo och 
Täppans förskola ligger.  

Tekniska avdelningen har tidigare inte specifikt infört 30 km/h utanför för-
skolor. De flesta förskolorna ligger i bostadsområden som har 30 km/h inom 
hela området och det är därför det är 30 km/h utanför dessa. Däremot så har 
kommunen 30 km/h, hela eller del av dagen, utanför kommunens skolor.  

Inom det ordinarie arbetet med översyn av hastigheter på det kommunala 
vägnätet planerar Tekniska avdelningen att föreslå avvikelse från bashastig-
heten på hela Åsleden och begränsa hastigheten till 40 km/h.  

I ett projekt tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreder 
och skapar Tekniska avdelningen säkra skolvägar. Projektets mål är att iden-
tifiera lämpliga skolvägar, göra dessa trafiksäkra och trygga samt informera 
om och rekommendera föräldrar och barn om dessa.  
 
Tekniska avdelningen föreslår att motion avseende införande av 30 km/h på 
den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger avslås och att  
avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala trafikföreskrifter ska utfor-
mas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och i sam-
band med detta ta hänsyn till motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2016-03-29 
Motion, daterad 2015-11-15 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-11 
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 2016-04-11  

Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets 
förslag och finner att så sker.  

Reservation 

Mot beslutet, och till förmån för Lars-Göran Bromanders (S) yrkande, re-
serverar sig Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake 
(S), Fredrik Anderstedt (S) och Werner Schubert (S). Skriftlig reservation 
inlämnas. (bilaga)  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-11 KS 2015/00315 nr 66183 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Lars Åhlander, planeringsingenjör 
0171 46 84 15 
lars.ahlander@habo.se 

 

Motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att införande av 30 km/h på den del av 
Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger, avslås.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att 
utreda hur lokala trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till 
sträckningen av de säkra skolvägarna och i samband med detta ta hänsyn 
till motionens intentioner. 

3. Kommunfullmäktiger beslutar att motionen därmed är besvarad.  
 

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) och Linnéa Bjuhr (SD) har inkommit med en 
motion avseende införande av 30 km/h på den del av Åsleden där Äppelbo 
och Täppans förskola ligger.  

Tekniska avdelningen har tidigare inte specifikt infört 30 km/h utanför 
förskolor. De flesta förskolorna ligger i bostadsområden som har 30 km/h 
inom hela området och det är därför det är 30 km/h utanför dessa. Däremot 
så har kommunen 30 km/h, hela eller del av dagen, utanför kommunens 
skolor.  

Inom det ordinarie arbetet med översyn av hastigheter på det kommunala 
vägnätet planerar Tekniska avdelningen att föreslå avvikelse från 
bashastigheten på hela Åsleden och begränsa hastigheten till 40 km/h.  

Ärendet 

I ett projekt tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreder 
och skapar Tekniska avdelningen säkra skolvägar. Projektets mål är att 
identifiera lämpliga skolvägar, göra dessa trafiksäkra och trygga samt 
informera om och rekommendera föräldrar och barn om dessa.  
 
Eftersom Åsleden korsas av skolbarn som ska till Gransäterskolan så finns 
det möjligen anledning att sänka hastigheten på Åsleden till 30 km/h förbi 
ytterligare ett eller två övergångsställen i närheten av ovan nämnda 
förskolor istället för att föreslå 40 km/h på den sträckan av Åsleden. 
Avdelningen har dock ännu inte klargjort var de rekommenderade 
skolvägarna ska gå och av den anledningen så kan vi i nuläget inte 
bestämma hur hastighetsföreskrifterna ska utfärdas.  
Arbetet med säkra skolvägar kan också innebära att vi skapar ytterligare 
fysiska åtgärder vid det/de övergångställen som blir aktuella i säker skolväg.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-03-11 KS 2015/00315 nr 66183 

 

Tekniska avdelningen föreslår att motion avseende införande av 30 km/h på 
den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger avslås och att  
avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala trafikföreskrifter ska 
utformas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och i 
samband med detta ta hänsyn till motionens intentioner.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Att införa 30km/h på i motionen avsedd plats kostar c:a 25 000 kronor för 
att uppföra 4 nya stolpar/skyltar.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Motion, daterad 2015-11-15 
__________ 

Beslut skickas till 

Motionsställaren 
Tekniska avdelningen 



Reservation från S pga att beslutet består av två punkter. Se texten nedan. Genom en sådan 
beslutsordning förgriper beslutspunkt 1 beslutet i punkt 2. Lämpligen utreder man innan man 
beslutar och inte tvärtom. 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 30-sträcka på den del av 
Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala 
trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och 
kommunens förskolor. .  
 
 
 
 



 

 

2015-11-10 

Motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden 

Bålsta tätort har mycket föredömligt 40 km/h som hastighetsgräns genom de centrala delarna. Vid 

förskolor och grundskolor är hastigheten begränsad till 30 km/h antingen hela, eller del av, dygnet, 

men av någon anledning har man längs Åsleden där såväl Äppelbo förskola på Hyvelvägen 1 som 

Täppans förskola på Skvadronvägen 5 bedriver verksamhet nära vägen en begränsning om 50 km/h. 

Av uppenbara skäl borde hastigheten på den del av Åsleden som passerar dessa två förskolor 

begränsas till 30 km/h under hela, eller del av, dygnet.  

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att Kommunfullmäktige beslutar att förändra nuvarande hastighetsbegränsning från 50 

km/h till 30 km/h för den del av Åsleden som passerar Äppelbo och Täppans förskola. 

 

 

Michael Rubbestad (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-04-11  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 63 Dnr 2014/00121  

Svar på motion: "Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar" 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bevilja motionen, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet 
av cykelfrämjande åtgärder i kommunen.  

Sammanfattning  

Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) föreslår i sin motion ”Cykla 
i Håbo – hela Håbo cyklar” att en cykelstrategi för kommunen ska tas fram, 
att samverkan med angränsande kommuner ska utvecklas för att använda 
Ekolsunds banvall som cykelväg samt att Marknadsbolaget ska få i uppdrag 
att marknadsföra Håbo som cykelkommun. Förvaltningens bedömning är att 
cykelfrågorna i kommunen behöver prioriteras men att behovet av åtgärder 
när det gäller cykling i första hand behöver utredas vidare. Motionen bevil-
jas därför delvis genom att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda beho-
vet av cykelfrämjande åtgärder. Förslaget rörande Ekolsunds banvall har re-
dan behandlats av kommunstyrelsen i ärende 2014/00175.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Motion (2014/00121) ”Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar”.  
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-23 § 209 om förslag angående utveckl-
ing av Ekolsunds banvall (diarienummer 2014/00175)  

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-08 KS 2014/00121 nr 66108 

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

 

Motion: "Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar" 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bevilja motionen, med 
hänvisning till förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet 
av cykelfrämjande planeringsåtgärder i kommunen  
 

Sammanfattning 

Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) föreslår i sin motion ”Cykla 
i Håbo – hela Håbo cyklar” att en cykelstrategi för kommunen ska tas fram, 
att samverkan med angränsande kommuner ska utvecklas för att använda 
Ekolsunds banvall som cykelväg samt att Marknadsbolaget ska få i uppdrag 
att marknadsföra Håbo som cykelkommun. Förvaltningens bedömning är att 
cykelfrågorna i kommunen behöver prioriteras men att behovet av åtgärder 
när det gäller cykling i första hand behöver utredas vidare. Motionen 
beviljas därför delvis genom att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
behovet av cykelfrämjande planeringsåtgärder. Förslaget rörande Ekolsunds 
banvall har redan behandlats av kommunstyrelsen i ärende 2014/00175.  
 
Ärendet 

Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) föreslår i sin motion ”Cykla 
i Håbo – hela Håbo cyklar” att en cykelstrategi för Håbo kommun ska tas 
fram i syfte att cykeln, tillsammans med gång- och kollektivtrafiken ska 
vara det självklara transportmedlet år 2030. Cykelturismen ska öka och 
cyklandet ska vara såväl enkelt som säkert. För att åstadkomma detta yrkar 
motionärerna på följande:   

 Arbetet med en cykelstrategi för Håbo kommun ska inledas snarast 
och vara klart inför budgetarbetet 2015/2016, 

 Initiativ ska tas för att utveckla samarbetet med närliggande 
kommuner, bland annat för att använda den gamla banvallen och 
järnvägsbron över Ekolsund som cykelbana. 

 Marknadsbolaget bör få i uppdrag att ta initiativ att marknadsföra 
Håbo som cykelkommun.  
 

Förvaltningen instämmer i motionens grundtanke. Cykeln är ett viktigt 
transportmedel som inte belastar miljön och som dessutom främjar 
folkhälsan. Att främja cyklingen ligger också i linje med vad som uttryckts i 
visionen - Vårt Håbo 2030. Cykelfrågorna behöver därför prioriteras i större 
utsträckning framöver.  
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-03-08 KS 2014/00121 nr 66108 

 

I motionens första delförslag föreslås att arbetet med en cykelstrategi för 
Håbo kommun ska inledas snarast. Förvaltningen bedömer att det för tidigt 
att utforma en strategi för cykling i dagsläget. Istället behöver behovet av 
åtgärder när det gäller cykelfrågorna i kommunen utredas. Förvaltningen bör 
därför ges i uppdrag att utreda hur kommunen ska arbeta för att främja 
cyklandet. Denna utredning bör leda fram till förslag till lämpliga 
cykelfrämjande åtgärder. 
 
I motionens andra delförslag föreslås att samarbetet med närliggande 
kommuner ska utvecklas bland annat för att kunna använda Ekolsunds 
banvall och järnvägsbro som cykelbana. Frågan om att anlägga en 
cykelbana på Ekolsunds banvall har nyligen behandlats av 
kommunstyrelsen. Ärendet initierades genom en skrivelse från 
representanter för flera samfällighetsföreningar och bereddes gemensamt 
med Enköpings kommun. I detta ärende beslutade kommunstyrelsen att 
kommunen ska verka för att cykelvägen prioriteras inom ramen för det 
regionala samarbetet. Detta delförslag i motionen har således redan 
behandlats.  
 
Avslutningsvis föreslås i motionen att Marknadsbolaget bör få i uppdrag att 
ta initiativ i syfte att marknadsföra Håbo som cykelkommun. Förvaltningen 
bedömer att det är för tidigt att genomföra en sådan marknadsföringsinsats, 
då behovet av åtgärder beträffande cykling ännu inte har utretts. Att 
marknadsföra Håbo kommun som en cykelkommun kan bli aktuellt först i 
ett senare skede.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreslagen utredning kan genomföras inom befintlig budgetram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp i samband med kommunfullmäktige 2016-12-12. 

Beslutsunderlag 

– Motion (2014/00121) ”Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar”.  
– Kommunstyrelsens beslut 2015-11-23 § 209 om förslag angående 

utveckling av Ekolsunds banvall (diarienummer 2014/00175) 
__________ 

Beslut skickas till 

Lisbeth Bolin (C) 
Ralph Abrahamsson (M) 
Kommunstyrelsen  
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§ 60 Dnr 2016/00126  

Årsredovisning 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för år 2015, gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2015 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 2015: 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering på 26 912 tkr av pågående 
investeringar till år 2016, enligt följande: 

Kommunstyrelsen 17 914 tkr 
Exploateringsverksamhet 1 303 tkr 
Avfallsverksamhet 230 tkr 
Vattenverket 7 465 tkr 

Sammanfattning  

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I la-
gen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2015, samt förslag till om-
budgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2016. 

I 2015 års bokslut uppgår koncernens resultat till cirka 44,0 (27,4) mkr, vil-
ket är cirka 16,6 (20,8) mkr bättre än föregående år. Eliminering av koncer-
ninterna poster har gjorts i den sammanställda redovisningen, bland annat 
har markköp från Håbo Marknads AB och återbetalningen av villkorat ak-
tieägartillskott eliminerats. 

Kommunens redovisade resultat är 48,9 (16,9) mkr, vilket är 32,0 mkr bättre 
än föregående år. De kommunala bolagen redovisar ett positivt resultat på 
sammanlagt drygt 22,4 (10,7) mkr, varav Håbohus AB 13,3 (9,5) mkr och 
Håbo Marknads AB 9,0 (1,2) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett under-
skott på cirka 0,8 (-1,6) mkr, varav Håbo kommuns andel är cirka 0,3 mkr. 

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 21,3 mkr. Kommunsty-
relsens lämnade ett överskott om 7,2 mkr, Barn- och utbildningsnämnden 
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6,3 mkr, socialnämnd 3,4 mkr, Bygg- och miljönämnd ca 2,5 och vård- och 
omsorgsnämnd 1,3 mkr. 

Under året uppfyllde nämnderna 21 av 33 mål, vilket motsvarar en målupp-
fyllnad om 64 %.  

Kommunen uppfyllde de finansiella målen för år 2015 med god marginal. 

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till ca 84 mkr mot budgeterade ca 103,0 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 19,1 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 17,9 mkr 
begärs ombudgeteras till år 2016.  

Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 14,4 mkr, utfallet blev ca 6,7 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 7,7 mkr, vilket begärs ombudgeteras till år 2016 för pågående investe-
ringsprojekt.  

Utfallet för investeringar inom exploateringsverksamhet uppgår till 15,4 
mkr mot budgeterade ca 16,7 mkr. Överskottet om 1,3 mkr avser pågående 
projekt och begärs ombudgeteras till år 2016.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning år 2015 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 
Ekonomichefen 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-16 KS 2016/00126 nr 66281 

 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Årsredovisning 2015 

Förslag till beslut  

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för år 2015, gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2015 till 
kommunens revisorer. 

3. Styrelsen överlämnar följande förslag till fullmäktige, för 
ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av 
årsredovisning för år 2015 

 Fullmäktige godkänner ombudgetering på 26 912 tkr av pågående 
investeringar till år 2016, enligt följande: 

 
Kommunstyrelsen 17 914 tkr 
Exploateringsverksamhet 1 303 tkr 
Avfallsverksamhet 230 tkr 
Vattenverket 7 465 tkr 

 

Sammanfattning 

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 
 
Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2015, samt förslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2016. 
 
I 2015 års bokslut uppgår koncernens resultat till cirka 44,0 (27,4) mkr, 
vilket är cirka 16,6 (20,8) mkr bättre än föregående år. Eliminering av 
koncerninterna poster har gjorts i den sammanställda redovisningen, bland 
annat har markköp från Håbo Marknads AB och återbetalningen av villkorat 
aktieägartillskott eliminerats. 
 
Kommunens redovisade resultat är 48,9 (16,9) mkr, vilket är 32,0 mkr bättre 
än föregående år. De kommunala bolagen redovisar ett positivt resultat på 
sammanlagt drygt 22,4 (10,7) mkr, varav Håbohus AB 13,3 (9,5) mkr och 
Håbo Marknads AB 9,0 (1,2) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett 
underskott på cirka 0,8 (-1,6) mkr, varav Håbo kommuns andel är cirka 0,3 
mkr. 
 
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 21,3 mkr. 
Kommunstyrelsens lämnade ett överskott om 7,2 mkr, Barn- och 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-03-16 KS 2016/00126 nr 66281 

 

utbildningsnämnden 6,3 mkr, socialnämnd 3,4 mkr, Bygg- och miljönämnd 
ca 2,5 och vård- och omsorgsnämnd 1,3 mkr. 
 
Under året uppfyllde nämnderna 21 av 33 mål, vilket motsvarar en 
måluppfyllnad om 64 %.  
 
Kommunen uppfyllde de finansiella målen för år 2015 med god marginal 
 
Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till ca 84 mkr mot budgeterade ca 103,0 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 19,1 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 17,9 mkr 
begärs ombudgeteras till år 2016.  
 
Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 14,4 mkr, utfallet blev ca 6,7 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 7,7 mkr, vilket begärs ombudgeteras till år 2016 för pågående 
investeringsprojekt.  
 
Utfallet för investeringar inom exploateringsverksamhet uppgår till 15,4 
mkr mot budgeterade ca 16,7 mkr. Överskottet om 1,3 mkr avser pågående 
projekt och begärs ombudgeteras till år 2016. 
  
 
Beslutsunderlag 
– Årsredovisning år 2015 
– Nämnds protokoll 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-02-23  

Socialnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

SN § 11 Dnr 2015/00002  

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och årsbok-
slut/årsredovisning år 2015 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2015 och överläm-
nar denna till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  

Socialnämnden redovisar ett överskott för verksamhetsår 2015 om 3 395 tkr. 
Samtliga mål som nämnden beslutat för verksamheten är uppfyllda. 

Ärende 

Socialnämndens årsredovisning för 2015 visar ett överskott om 3 395 tkr. Det be-
ror i huvudsak på överskott inom följande tre verksamhetsområden: 

- Förvaltningen har sålt platser i den så kallade Kämpeverksamheten på Bis-
kops-Arnö till andra kommuner vilket gör att denna verksamhet redovisar 
ett överskott om 1 251 tkr. 

- Boendet för ensamkommande flyktingbarn på Biskops-Arnö redovisar ett 
överskott om 2 741 tkr beroende på att verksamheten under hösten 2015 
haft fler barn boende än vad som var budgeterat. 

- På grund av ett utvecklat arbete på hemmaplan är kostnaderna för familje-
hem 1 062 tkr lägre än budget. 

Kostnaderna för försörjningsstöd är 975 tkr lägre än 2014 vilket kan antas bero på 
en något bättre arbetsmarknad men också på ett pågående utvecklingsarbete i 
verksamheten. 

Inom framför allt verksamhetsområdet institutionsvård vuxna redovisas ett större 
underskott, 3 388 tkr. För att på sikt minska dessa kostnader är det av största vikt 
att utveckla stödet lokalt i Håbo med framförallt bostäder och sysselsättning. 

Värt att notera är också att trots att institutionskostnaderna för barn och unga 
överskrider budget något så har kostnaderna för denna insats minskat med ca 4,5 
tkr jämfört med 2014. 

Året i övrigt har framför allt präglats av ett stort mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn, särskilt det andra halvåret.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2016-02-23  

Socialnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

När det gäller nämndens mål för 2015 så är samtliga fyra mål uppfyllda. Dock ska 
noteras att målet kring att öka förtroendet för socialtjänstens verksamhet är väldigt 
knappt uppfyllt och därmed ett fortsatt utvecklingsområde för 2016.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-03, SN2015/2, nr27270 
– Årsredovisning 2015 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Omslagsbilden är fotograferad av Göran Sollfors på Håbo Festdag den 15 augusti 2015. 
På bilden lät Bålsta Alpin barnen att prova på backhoppning.
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Håbo kommun är en växande kommun och det 
händer många spännande saker. Vi var vid års-
skiftet 20 245 invånare. Fler invånare ger högre 
skatteintäkter vilket gynnar utvecklingen. 

När vi växer i den takt vi gör ställer det stora krav 
på bostäder och service. För att ha förmågan att 
hålla jämna steg med inflyttning och service är 
planarbetet av största vikt. Efterfrågan på mark 
för företagsetablering är hög, och med Håbos 
strategiska läge i Mälardalen är det mycket 
attraktivt att söka sig hit. Vi ligger nära flera 
stora flygplatser, vi har järnvägen med ett färdigt 
stickspår, E18 som passerar förbi samt Mälaren 
för båttransporter.

Det är därför glädjande att kunna presentera 
årsredovisning för år 2015. I år redovisas en 
kvalitetsjämförelse med andra kommuner. Det kan 
konstateras att vi ligger bra till vad gäller kvalitet 
i våra verksamheter jämfört med andra kommu-
ner, dessutom redovisar kommunen och kommu-
nens bolag positiva resultat i bokslutet. Under året 
uppfyllde kommunen 21 av 33 mål vilket motsva-
rar en måluppfyllnad om 64 %. 

Det är positivt att se att kommunen inom mål-
området som rör barn och unga nådde nästan alla 
uppsatta mål. Inom målområdet som handlar om 
att öka förtroendet för Håbo kommun har vi inte 
nått våra högt ställda ambitioner men ligger ändå 
i nivå med riket i övrigt. En hel del aktiviteter 
pågår för att säkerställa att vi har en hållbar 
tillväxt i Håbo men dessa är inte avslutade och 
målen är därmed inte uppfyllda under året. 
Självklart önskar jag att måluppfyllelsen för året 
totalt sett skulle vara högre, men samtidigt vet jag 
att många aktiviteter pågår, och inte hunnit 
avslutas under året.

Vi jämför oss ständigt med andra kommuner och 
årets kvalitetsjämförelser är en trevlig samman-
ställning att läsa. Vi står oss väl inom flera 
kategorier och inom vissa är vi dessutom bland de 
bästa kommunerna i landet. Vi är exempelvis bäst 
av Sveriges kommuner vad det gäller svarstid och 
svarskvalitet via e-post till Kontaktcenter. Inom 
en timme blev samtliga e-postmeddelanden till 
Kontaktcenter besvarade och lösta. Det är utmärkt 
service att få sitt ärende löst inom en timme från 
första kontakt. I Håbo får i princip alla dessutom 
förskoleplats det datum man önskar. 

Att återvinningscentralen är uppskattad vet vi 
sedan tidigare. I kvalitetsjämförelserna ser vi nu 
också att våra öppettider är väldigt generösa. 
Serviceutbud och kvalitet inom hemtjänst, äldre-
boenden och LSS ligger även de i topp i landet. Vi 
har god kvalitet i princip inom alla verksamheter 
och det ser positivt ut för framtiden. Ett område 
som vi dock måste förbättra oss inom är hur 
kostnadseffektiv verksamheterna är.

Planeringen av stadsförnyelsen i centrala Bålsta 
har varit i fokus under året. Och i slutet av året 
kunde ett planförslag gällande den första etappen i 
Bålsta Centrum bli föremål för samråd. Det 
aktuella området ligger mellan Stockholmsvägen 
och järnvägen i anslutning till stationen. Förslaget 
rymmer drygt 700 lägenheter, ny bussterminal och 
nytt resecentrum. I förslaget ingår också en del 
lokaler, som bland annat rymmer en dagligvaru-
handel. I förslaget redovisas nytt bostadshus om 
17 våningar, vilket ger Bålsta ett nytt spännande 
land-
märke. Med detta som grund kan planarbetet 
slutföras under 2016, och därmed går startskottet 
för en förtätning i centralt läge och med hållbarhet 
som förtecken.

Det märks att byggföretagens intresse för att delta 
i Håbo kommuns utveckling är stor. Det ger 
avtryck på många håll i kommunen, inte bara i 
Bålsta. 

Utöver att skapa nya bostäder är det också av 
största vikt att möjliggöra för fler arbetstillfällen i 
kommunen. Därför är det glädjande att en revide-

En positiv utveckling i ett växande Håbo
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rad detaljplan för första etappen i Logistik Bålsta 
kunde antas i kommunfullmäktige i december. 
Dessutom har förberedelser pågått för att kunna 
öppna upp för utbyggnad av verksamhetsområdet i 
Draget. Det innebär att ett antal nya företag under 
2016 kommer att kunna etablera sig där efter 
markförvärv och byggnation. Det ger också befint-
liga företag som behöver expandera möjlighet att 
bli kvar i kommunen.

Bokslutet för år 2015 visar ett positiv resultat för 
hela koncernen och kommunen redovisar ett 
resultat på cirka 49,0 mkr. Det positiva resultatet 
beror bland annat på att kommunen under året 
fått in intäkter av engångskaraktär samt att 
kommunens finansiella kostnader i år är låga på 
grund av det låga ränteläget. Samtliga nämnder 
redovisar positiva resultat och kommunen upp-
fyllde de finansiella målen för år 2015 med god 
marginal.

Utmaningarna som kommunen står inför i framti-
den är att byggnation av nya bostäder kommer att 
öka väsentligt, vilket i sin tur kommer att leda till 
att krav och efterfrågan på kommunal service 
inom samtliga verksamheter kommer att öka i 
framtiden. Detta kommer att ställa finansierings-
krav vad gäller investeringar och vår löpande 
verksamhet. Samtidigt måste kommunen arbeta 
för att få ner låneskulden. För att åstadkomma 
detta innebär det ett ständFör att åstadkomma 
detta krävs ett ständigt arbete med utveckling av 
både kvalitet och effektivitet i organisationen

Håbo kommun är kommunens största arbetsgi-
vare. En arbetsplats med en mängd olika yrkeska-
tegorier, alla med helt olika yrkeskompetens men 
med en hög ambition att göra sitt bästa för alla oss 
som bor och lever i Håbo kommun. Vår målsätt-
ning är att det ska vara lätt att bo och leva, att 

etablera sig och trivas i kommunen.

Till alla som arbetar i kommunen vill jag rikta ett 
stort varmt tack för de insatser som gjorts under 
året och som lett till de fina resultat som vi nu kan 
uppvisa.

Carina Lund
Kommunstyrelsens ordförande
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Fakta om 
Håbo kommun
Representation i kommunfullmäktige

Parti Mandat 

Procent av 
giltiga röster 

valet 2010
Socialdemokraterna 15 35,7

Moderaterna 10 25,3

Sverigedemokraterna 5 11,3

Centerpartiet 3 7,2

Miljöpartiet de gröna 2 5,9

Bålstapartiet 2 4,6

Folkpartiet liberalerna 2 3,9

Kristdemokraterna 1 3,0

Vänsterpartiet 1 2,8

Summa 41 99,7

Hushållssammansättning
Antal 
2013

Antal 
2014 

Procent 
2014

Procent 
riket 2014

Ensamstående utan 
barn 1 924 2 015 26 38

Ensamstående med 
barn 591 610 8 7

Sammanboende utan 
barn 2 146 2 152 28 25

Sammanboende med 
barn 2 486 2 498 32 23

Övriga hushåll 503 483 6 7

Totalt 7 650 7 758 100 100

Åldersfördelning per 2015-12-31

Ålder

 Håbo kommun Riket Uppsala län

Antal Procent Procent Procent

0-6 1 697 8,4 8,4 8,4

7-9 913 4,5 3,5 3,6

10-12 892 4,4 3,4 3,4

13-15 838 4,1 3,2 3,1

16-19 978 4,8 4,3 4,2

20-29 2 206 10,9 13,5 16,1

30-44 3 897 19,3 19,1 18,7

45-64 5 249 25,9 24,8 23,9

65-79 3 038 15,0 14,7 14,1

80 -w 571 2,8 5,1 4,4

Summa 20 279 100,0 100,0 100,0

Utdebitering, åren 2010-2015
Håbo kommun 2011 2012 2013 2014 2015
Kommunen 21,83 21,34 21,34 21,34 21,34

Landstinget 10,37 10,86 11,16 11,16 11,16

Utdebitering totalt 32,20 32,20 32,50 32,50 32,50

Innehåll 

Förvaltningsberättelse

3  Förord 
6 Organisation
7 Förvaltningsberättelse
12 Framtiden
15 Ekonomi 
25 Mål och politisk viljeinriktning 
29 Kvalitet 
31 Hundralappen 
32 Personalredovisning  
36 Befolkning och sysselsättning

Ekonomisk redovisning

39 Resultaträkning koncern 
40 Balansräkning koncern
41 Finansieringsanalys koncern
42 Resultaträkning
43 Balansräkning
44 Finansieringsanalys
45 Driftredovisning
46 Investeringsredovisning
47 Exploateringsredovisning
50 Redovisningsprinciper
52 Notförteckning

Verksamheter, nämnder & bolag

58 Kommunstyrelsen 
69 VA-enheten 
72 Avfallsenheten 
75 Överförmyndarnämnden 
77 Bygg- och miljönämnden 
83 Barn- och utbildningsnämnden 
91 Socialnämnden 
98 Vård- och omsorgsnämnden 
107 Håbohus AB
110 Håbo Marknads AB
115  Kommunalförbundet  
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Barn- och 
utbildningsnämnd

Ordf: Lennart 
Carlsson (M)

Läs mer på sidan 83

Överförmyndar-
nämnd

Ordf: Marie  
Nordberg (MP)

Läs mer på sidan 75

Kommunstyrelsens
förvaltning

Kom.dir: Per Nordenstam

Social-
förvaltning

Förvaltningschef:  
Thomas Brandell

Håbohus AB
Ordf:  

Leif Zetterberg (C)
Läs mer på sidan 107

Håbo Marknads AB
Ordf: Håkan Welin (C)
Läs mer på sidan 110

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten

Enköping-Håbo
Ordf: Lars Van Aller (S) 

Enköpings kommun 
Läs mer på sidan 115

Näringslivsråd

Pensionärsråd

Revisorer
Ordf: Bertil Berglund (S)

Valnämnd
Ordf: Bertil Brifors (M)

Valberedning
Ordf: Fred Rydberg (KD)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordf: Ulf Winberg (M)

Kommunstyrelsen
Ordf: Carina Lund (M)
Läs mer på sidan 58

Bygg- och 
miljönämnd
Ordf: Nils-Åke 

Mårheden (M)
Läs mer på sidan 77

Socialnämnd
Ordf: Liselotte  
Grahn Elg (M) 

Läs mer på sidan 91

Bygg- och 
miljöförvaltning
Förvaltningschef: 

Anna-Karin Bergvall

 Politiker  Helägda kommunala bolag

 Tjänstemän  Samverkansorgan

        Kommunalförbund

Organisation per 151231        Gemensam nämnd

Organisation

Barn och utbild-
ningsförvaltning
Förvaltningschef:  

Hans Elmehed

Vård- och 
omsorgsnämnd

Ordf: Lisbeth  
Bolin (C)

Läs mer på sidan 98

Hälso- och trygghetsråd

Handikappråd

Ungdomsråd

 
Gemensam lönenämnd 

med Trosa kommun
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Sammanfattning
Kommunfullmäktiges tre övergripande mål har inte  
uppfyllts helt detta år. Nämnderna har uppfyllt 21 av 33 
mål vilket motsvarar en måluppfyllnad om 64 %. Kom-
munens två finansiella mål har uppfyllts i sin helhet med 
god marginal. Bokslutet visar ett positiv resultat för hela 

koncernen och kommunen redovisar ett resultat på 
cirka 49,0 mkr. 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 uppgår 
till 219,8 mkr, jämfört med 209,3 mkr föregående 
år. Det innebär att cirka 18 procent av kommu-

nens verksamhet utförs av andra utförare 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 Skolin-
spektionen.

Barn- och utbildningsnämnden betalar 120,7 mkr 
för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass, 
fritidshem och förskola som utförs av annan 
huvudman än kommunen. Vård- och omsorgs-
nämnden köper främst äldreboende och hemtjänst 
för totalt 39,0 mkr. Socialnämnden köper främst 
boende för ensamkommande flyktingbarn samt 
institutionsvård för 32,6 mkr från andra utförare. 
Kommunstyrelsen betalar totalt 9,5 mkr för 
främst snöröjning och sandning av vägar.

Kommunkoncernen
I den kommunala koncernen ingår kommunen och 
kommunens helägda bolag Håbohus AB och Håbo 

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsens 
ledamöter.  
Övre raden från vänster: 
Fredrik Anderstedt (S),  
Leif Zetterberg (C), vice 
ordförande - Liselotte 
Grahn Elg (M), Fred 
Rydberg (KD), Michael 
Rubbestad (SD), 
Lars-Göran Bromander (S).
 
Nedre raden från vänster:, 
Owe Fröjd (Båp), Eva 
Staake (S), ordförande - 
Carina Lund (M), Agneta 
Hägglund (S), Christian 
Nordberg (MP),
Werner Schubert (S)

Saknas på bilden
Håkan Welin (FP)
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Marknads AB samt kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Enköping-Håbo. Vid upprättandet 
av den sammanställda redovisningen har kommu-
nens redovisningsprinciper varit vägledande. 
Ingen justering av avskrivningsprinciper har 
gjorts utan varje företags principer gäller. Interna 
poster av väsentligt värde har eliminerats vad 
gäller mellanhavanden mellan kommunen och 
bolagen samt mellan respektive bolag och mellan 
kommunalförbundet för räddningstjänsten och 
kommunen. Markköp från Håbo Marknads AB om 
17,9 mkr och återbetalningen av det villkorade 
ägartillskottet om 9,2 mkr till kommunen från 
bolaget har eliminerats i den sammanställda 
redovisningen.

Sammanställd redovisning
Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Rörelsens intäkter 346 631 375 086

Rörelsens kostnader -1 127 418 -1 166 497

Avskrivningar -83 766 -86 773

Verksamhetens nettokostnad -864 553 -878 184
Skattenetto 941 547 976 941

Finansnetto -41 921 -35 533

Resultat efter finansiella poster 35 073 63 224
Uppskjuten skatt -3 427 -12 106

Skatt på årets resultat -4 229 -7 083

Resultat 27 417 44 035

Omslutning 2 130 192 2 310 622
Soliditet 17,2 % 18,1 %

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar 
Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Marknads AB 
samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 
procent, av kommunalförbundet Räddningstjäns-
ten Enköping–Håbo. Eliminering har gjorts av 
periodiseringsfonder och obeskattade reserver för 
Håbo Marknads AB samt för Håbohus AB. Årets 
resultat mäts efter finansnetto och efter extraordi-
nära intäkter och kostnader. I 2015 års bokslut 
uppgår koncernens resultat till cirka 44,0 (27,4) 
mkr, vilket är cirka 16,6 (20,8) mkr bättre än 
föregående år. Eliminering av koncerninterna 
poster har gjorts i den sammanställda redovis-
ningen, bland annat har markköp från Håbo 
Marknads AB och återbetalningen av villkorat 
aktieägartillskott eliminerats.

Kommunens redovisade resultat är 48,9 (16,9) 
mkr, vilket är 32,0 mkr bättre än föregående år. 
De kommunala bolagen redovisar ett positivt 
resultat på sammanlagt drygt 22,4 (10,7) mkr, 
varav Håbohus AB 13,3 (9,5) mkr och Håbo 
Marknads AB 9,0 (1,2) mkr. Räddningstjänsten 

redovisar ett underskott på cirka 0,8 (-1,6) mkr, 
varav Håbo kommuns andel är cirka 0,3 mkr. 
Resultatet för kommunen och kommunala bolag 
inklusive räddningstjänsten innan koncerninterna 
elimineringar uppgår till ca 71,0 mkr.

Sammanställt resultat år 2005-2015 (mkr)

Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2015, 
men låneskulden är fortfarande stor och koncernen 
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 17,2 till 18,1 
procent. Inklusive pensionsåtaganden uppgår 
soliditeten till 3,5 (0,6) procent. Som jämförelse 
uppgick länets vägda medelvärde av soliditeten till 
40,2 procent och inklusive pensionsförpliktelser 
till 21,8 procent, år 2014.

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar ökar med 180,4 
(103,7) mkr netto, varav Håbohus AB:s tillgångar 
ökar med 65,0 (59,3) mkr, Håbo Marknads ABs 
tillgångar minskar medan kommunens tillgångar 
ökar med cirka 114,4 (45,7) mkr. Förklaringen till 
kommunens ökning av tillgångarna är i huvudsak 
de stora investeringarna i fastigheter och inom 
vattenverket. Avskrivningarna uppgår till 86,8 
(83,8) mkr, en ökning med 3,0 mkr sedan år 2014.

Skulder
Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och 
avsättningar förändras med 126,9 (74,2) mkr. 
Avsättningarna minskar med 2,1 (1,3) mkr sedan 
föregående år. Minskningen beror i huvudsak på 
att utbetalningen till medfinansieringen av 
Citybanan medan pensionsavsättningar, enligt 
den så kallade kommunala blandmodellen, ökar. 
Lång- och kortfristiga skulder ökar med 129,1 
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(73,0) mkr. Långfristiga skulder ökar med 107,9 
(95,6) mkr varav 45,1 (38,8) mkr förklaras av 
Håbohus AB:s upplåning av externa lån. Kortfris-
tiga skulder ökar med 21,2 (-22,6) mkr. Pensions-
förpliktelser som redovisas utanför kommunens 
balansräkning enligt blandmodellen, minskar med 
16,6 (13,5) mkr i jämförelse med föregående år.

Ansvarsförbindelser och 
borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindel-
ser för koncernen uppgår vid årets slut till 94,6 
(89,2) mkr, vilket är en ökning med 5,4 mkr sedan 
2014. Ökningen beror på att kommunens borgenså-
tagande för föreningar ökar med 5,5 mkr.

Ansvarsförbindelser
tkr Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0

Egnahem kommunal kreditgaranti 154 136

Ansvarförbindelse Håbohus AB 133 138

Fastighetsförteckningar Håbohus AB 1) 86 711 86 711

Borgensåtaganden
Föreningar 1 485 6 887

BRF Väppeby 0 0

Summa 89 183 94 572

1) Ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyresrätter).

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 2015-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk för-
ening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
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 för-
hållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige 
AB, dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Håbo 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgår 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 
319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de 

totala förpliktelserna uppgår till 1 181 565 099 
kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgår till 1 159 944 729 kronor.

Håbohus AB

Verksamhet
Bolaget äger fastigheter belägna i Håbo kommun. 
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 lägenheter uppgår vid årets slut till  1 315 
med en bostadsyta om cirka 87 300 kvadratmeter 
och cirka 9 120 kvadratmeter lokalyta. I lägen-
hetsbeståndet ingår 172 bostäder för grupp-, 
äldreboende och särskilt boende samt 66 lägenhe-
ter med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.

Händelser av väsentlig betydelse
Nyproduktion
Sofielundsvägen
Det som tidigare kallats Glastomten och Kyllers 
Backe har nu fått namnet Sofielundsvägen. Pro-
duktionen går enligt tidplan och den första etap-
pen har inflyttning i juli 2016. Som ett led i 
Håbohus miljöarbete kommer husens tak att kläs 
med solceller för elproduktion som producerar  
175 000 kWh om året.

Bålsta Centrum
Håbohus är en av vinnarna i den markanvisnings-
tävling som Håbo kommun utlyste för exploate-
ringen av nya Bålsta centrum. I första etappen 
bygger Håbohus 170 lägenheter och bolaget har 
option på ytterligare cirka 140 lägenheter i etapp 
2. Hösten 2015 utlyste Håbo kommun ytterligare 
en tävling för en byggrätt om 17 våningar. I 
skrivande stund är det inte klart vem som tilldelas 
byggrätten men Håbohus har lämnat in ett bidrag 
som bolaget har förhoppningar om att genomföra.

Väppeby Äng
Planering för produktion av cirka 90 lägenheter 
inklusive 6 stycken för gruppboende (inom ramen 
för LSS) pågår parallellt med att detaljplanen 
ändras. Produktionen ska påbörjas runt årsskiftet 
2016-2017.

Förvärv och försäljningar
Håbohus har beslutat att vissa fastigheter ska 
säljas för att klara nyproduktion utan att solidite-
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ten sjunker för mycket. Bolaget har sålt fastighe-
ten Dyarne 6:2 innehållande 10 lägenheter på 
Agvägen i Bålsta. Priserna har ökat på flerbo-
stadshus och försäljningen antyder en mer positiv 
syn på investeringar i Bålstas fastighetsmarknad. 
Håbohus har även sålt 10 fastigheter i Gillmarken. 
Även där märks stigande priser. Under 2016 är 
ambitionen att återstående fastigheter i Gillmar-
ken ska säljas som hyresrätter. Beslut finns att 
sälja fastigheten Bålsta 18:7 på Älvkvarnsvägen 
24-28 samt fastigheterna Bålsta 2:195 och 2:279 
på Bålstavägen 27-29 samt Stockholmsvägen 30. 
Planen är att försäljningen av de fastigheterna ska 
genomföras under 2016.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets 
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 
positivt resultat om 13,4 (9,5) mkr i huvudsak 
beroende på fastighetsförsäljningar under året. 
Bolagets samlade skuld, både de lång- och kortfris-
tiga, har ökat med cirka 44,3 (44,9) mkr. Likvida 
medel har ökat från förra året med 18,1 (14,6) 
mkr. Bolagets soliditet har förbättrats från 8,4 
procent till 9,3 procent. För ytterligare information 
om Håbohus AB hävisas till bolagets avsnitt.

Resultaträkning för Håbohus AB
tkr År 2014 År 2015

Verksamheternas intäkter 114 965 120 205

Försäljning fastigheter 15 135 20 503

Verksamhetens kostnader -62 260 -66 244

Avskrivningar -25 554 -27 745

Finansnetto -23 823 -20 559

Resultat efter finansiella poster 18 463 26 160
Bokslutsdispositioner -6 083 -8 268

Uppskjuten skatt 1 130 913

Skatt på årets resultat -4 015 -5 457

Årets resultat 9 495 13 348

Balansräkning för Håbohus AB
tkr År 2014 År 2015

Anläggningstillgångar 833 612 873 540

Omsättningstillgångar 2 626 9 659

Kassa och bank 21 958 40 028

Summa tillgångar 858 196 923 227
Eget kapital 72 405 85 753

Obeskattade reserver 7 285 15 553

Avsättningar 9 894 8 982

Långfristiga skulder 743 966 789 113

Kortfristiga skulder 24 646 23 826

Summa eget kapital och skulder 858 196 923 227
Soliditet 8,4 % 9,3%

Håbo Marknads AB

Verksamhet
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av 
Håbo kommun och sköter näringslivsservicen och 
besöksnäringen i Håbo kommun. Bolaget arbetar 
övergripande för ökad tillväxt inom näringsliv, 
turism och handel. Det ska vara enkelt att starta 
och driva företag i Håbo kommun. Kommunen ska 
vara en attraktiv etableringsort för företag och 
boende.

Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden: 
Nyföretagande – Företagsutveckling – Ungt 
företagande – Företagslots – Nyetableringar – Tu-
rismutveckling.

Bolaget ska utveckla den egna företagsmarken och 
samarbeta med kommunen i markfrågor gällande 
företagsetableringar.

Händelser av väsentlig betydelse
Genomfört företagsmötet ”Mitt företag” på Wenn-
garns slott, med 120 deltagande företag tillsam-
mans med Sigtuna kommun, Järfälla kommun och 
Upplands-Bro kommun.

Coachat 50 personer, varav 25 kvinnor, med starta 
eget-rådgivning.

Sålt 26 340 kvadratmeter mark till kommunen för 
exploateringen av Bålsta centrum etapp 1.
Sålt 70 940 kvadratmeter mark till företagare i 
Västerskog för expansion av verksamheten.

Ingått i länssamarbete med Regionförbundet -  
Visit Uppland. Håbo Marknads AB har under året 
deltagit i möten i Nätverket för Destinationsut-
veckling i Uppsala län (NDU). Dessutom deltagit i 
seminarium om kompetensutveckling och Regions-
möte om besöksnäringens betydelse för kommuner.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets 
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 
positivt resultat om 9,0 (1,2) mkr i huvudsak 
beroende på markförsäljningen till kommunen och 
företag. Försäljningsintäkter från markförsäljning 
uppgår till cirka 21,5 (6,8) mkr, en ökning med 
14,7 mkr jämfört med föregående år. Bolagets sam-
lade skuld, både lång- och kortfristig, har minskat 
med cirka 5,1 (0,1) mkr. Likvida medel har mins-
kat från förra året med 3,9 mkr. Bolagets soliditet 
har förbättrats från 51,9 procent till 53,4 procent. 
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För ytterligare information om Håbo Marknads 
AB hänvisas till bolagets avsnitt.

Resultaträkning Håbo Marknads AB
tkr År 2014 År 2015

Verksamhetens intäkter 2 090 1 795

Försäljning mark 6 750 21 458

Verksamhetens kostnader -8 515 - 7 707

Avskrivningar -60 -58

Finansnetto -357 -103

Resultat efter finansnetto -92 15 385
Uppskjuten skatt 1 526 -3 838

Skatt på årets resultat -214 -2 539

Årets resultat 1 220 9 008

Balansräkning Håbo Marknads AB
tkr År 2014 År 2015

Anläggningstillgångar 2 781 2 648

Omsättningstillgångar 24 519 27 270

Kassa och bank 5 523 1 639

Summa tillgångar 32 823 31 557
Eget kapital 17 034 16 853

Obeskattade reserver 228 4 067

Långfristiga skulder 14 810 6 088

Kortfristiga skulder 751 4 549

Summa eget kapital och skulder 32 823 31 557
Soliditet 51,9 % 53,4 %

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo

Verksamhet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommu-
nalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldighe-
ter som medlemskommunerna har enligt lag om 
skydd mot olyckor.

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens 
anställda i HLR och Brandskydd. Under hösten 
erbjuds även utbildning i Systematiskt brand-
skyddsarbete. Förbundet kan därutöver komma 
överens med en medlem om att utföra tilläggsupp-
drag.

Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med 
varsin brandstation för snabbast möjliga rädd-
ningsinsats. Håbo kommuns andel av räddnings-
tjänsten är 35 % och Enköpings kommuns andel är 
65%.

 
 

Händelser av väsentlig betydelse
Under året har den gemensamma räddningsregio-
nen med Uppsala, Stockholm och Gotlands län 
utökats med Brandkåren Attunda och i mars 2016 
även Sala-Heby. Detta innebär att förbundet kan 
fördjupa samarbetet med dessa organisationer och 
få ett helt gränslöst samarbete.
Antalet bränder under året har varit lågt. Kom-
munerna har inte drabbats av några större olyckor 
som krävt mer omfattande insatser, men har haft 
några händelser som har testat kommunikationen 
mellan räddningscentralen och kommunerna. 
Detta har lett till uppdaterade rutiner och kon-
taktvägar.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av Håbo kom-
muns andel om 35 procent av kommunalförbundets 
resultat- och balansräkning. Förbundet redovisar 
ett negativt resultat om sammantaget 0,8 mkr, 
varav Håbos andel utgör 0,3 mkr i underskott. 
Förbundets samlade skuld, både lång- och kortfris-
tig, har ökat med cirka 5,3 mkr eller 1,9 mkr för 
Håbo. Likvida medel har minskats från förra året 
med 3,1 mkr. Förbundets soliditet har försämrats 
från -3,1 procent till -4,8 procent. För ytterligare 
information om Räddningstjänsten Enköping 
- Håbos hänvisas till förbundets avsnitt.
Resultaträkning Räddningstjänsten Enköping-Håbo
tkr År 2014 År 2015

Verksamheternas intäkter 1 544 1 621

Driftbidrag från kommunen 17 539 18 043

Verksamheternas kostnader -18 633 -19 209

Verksamhetens nettokostnad 450 455
Avskrivningar -557 -671

Finansnetto -90 -71

Resultat efter finansiella poster -197 -287

Balansräkning Räddningstjänsten Enköping-Håbo
tkr År 2014 År 2015

Anläggningstillgångar 7 291 10 032

Omsättningstillgångar 1 037 1 788

Kassa och bank 1 526 445

Summa tillgångar 9 854 12 265
Eget kapital -302 -589

Långfristiga avsättningar 4 784 5 610

Långfristiga skulder 2 450 2 450

Kortfristiga skulder 2 922 4 794

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

9 854 12 265

Soliditet -3,1% -4,8%
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Framtiden
Kommunens koncernledningsgrupp har arbetat 
fram en gemensam omvärldsanalys och samman-
fattat de trender och förändringar som bedöms ha 
störst betydelse för kommunen. På sikt ska om-
världsanalysen ge ett helhetsperspektiv på, och en 
långsiktighet i, hur omvärldens trender påverkar 
kommunens möjlighet att nå sin vision, Vårt Håbo 
2030, och att förverkliga de mål som formulerats 
för kommunens framtida utveckling. Omvärlds-
analysen ska ge förståelse och skapa handlingsbe-
redskap i den kommunala organisationen och 
fungera som underlag för strategiska frågor och 
verksamhetsanalyser.

I denna första omvärldsanalys har arbetet fokuse-
rat på fem övergripande trender, som alla har en 
påverkan, på kort eller lång sikt, på Håbo kom-
mun:
• globalisering
• urbanisering
• demografiska förändringar
• ökad individualisering
• teknikutveckling

Globalisering 
Enligt Nationalencyklopedin definieras globalise-
ring som en ”förändringsprocess varigenom stater 
och samhällen över hela jorden knyts samman i 
ömsesidiga beroendeförhållanden.” Globaliseringen 
drivs både av politiska beslut, som är menade att 
integrera marknader, och tekniska framsteg.

Att den internationella ekonomiska integrationen 
har tilltagit kan ses på antalet företagsetablering-
ar på andra marknader än den inhemska. Avse-
ende migrationen av människor till och från 
Sverige visar statistiken att både in- och utvand-
ringar har ökat under 2000-talet. Just nu och 
många år framöver har världen, Europa, Sverige 
och Håbo stora utmaningar i att hantera migra-
tionsfrågorna och Håbo kommun måste förbereda 
sig på att ta emot ett större antal flyktingar än 
tidigare. För en framgångsrik integration krävs 
initialt en bred beredskap i de kommunala verk-
samheterna men även uthållighet.

Globalisering leder till en lång rad konsekvenser 
som får direkt effekt i lokalsamhället, exempelvis 
ökad rörlighet över landsgränser för information, 
kapital, varor, tjänster och människor. Avstånd 
saknar allt oftare betydelse. Den ökade integratio-
nen mellan länder innebär lättare tillträde till nya 
marknader men också ökad konkurrens. För att 
kunna möta framtida utmaningar blir det angelä-
get att skapa förutsättningar som kan bidra till att 
stärka den svenska konkurrenskraften. En annan 
konsekvens av globaliseringen är en ökad kulturell 
homogenisering, där global migration bara är en 
av flera delförklaringar. Engelskan har blivit det 
ledande världsspråket, samma varor finns att köpa 
över hela världen och alla har i princip möjlighet 
att äta på samma snabbmatskedja. Homogenise-
ringen sker på global nivå, men på lokal nivå 
skapas mångfald. Detta påvisar den komplexitet, 
till och med motsägelsefullhet, som globaliseringen 
medför. 
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Urbanisering 
Världen står inför den största urbaniseringsvågen 
i mänsklighetens historia. Andelen människor 
bosatta i städer är för första gången i historien 
större än andelen landsbygdsbor och denna urba-
niseringstrend gäller även oss i Mälardalen. 
Stockholms län växer med motsvarande två 
fullsatta bussar varje dag och med ”ett Enköpings 
kommun” varje år.

Drivkrafterna bakom att världen urbaniseras blir 
alltmer tydliga. Täta stadsstrukturer med många 
olika funktioner samlade på en begränsad geogra-
fisk yta skapar många olika fördelar. Bland annat 
skapas underlag för transportsystemen och en 
specialiserad arbetsmarknad. Människor söker sig 
in till städerna för här finns ett stort utbud av 
arbetstillfällen, bostäder, kommunikationer och 
kommers. Detta skapar en stor variation och ökar 
attraktiviteten för många.

Urbaniseringen innebär att de större orterna i 
Sverige, storstadsregionerna, universitetsstäderna 
och regioncentra fortsätter att växa på bekostnad 
av mindre orter och glesbefolkade områden. 
Storstockholm och omkringliggande orter fortsät-
ter att växa starkt och Stockholms dragningskraft 
påverkar kranskommuner som Håbo med positiv 
befolkningsförändring. Håbo kommun drar med 
andra ord fördelar av den geografiska och strate-
giska positionen mitt i Mälardalen i anslutning till 
nationell transportinfrastruktur.

Samtidigt är de växande storstadsområdena och 
tillväxtregionerna i stort behov av specifika 
tillväxtfaktorer för att kunna fortsätta växa. 
Exempelvis behövs en väl dimensionerad och 
fungerande infrastruktur samt nya bostäder och 
arbetsplatser. Därutöver finns en nödvändighet i 
att växa hållbart för att förbli attraktiv. Möjlighe-
ten att leva hållbart värderas högt av en inflyt-
tande befolkning som vill kunna åka kollektivt, 
källsortera och bo energieffektivt.

Mälardalsregionen växer men kommunerna i 
regionen agerar på en konkurrensutsatt marknad 
där nya boende har mycket att välja på. Att vara 
attraktiv handlar på så sätt om att skapa konkur-
rensfördelar gentemot närliggande kommuner men 
minst lika mycket om att hitta sin specialitet och 
nisch och kunna bygga ett trovärdigt och intres-
sant varumärke. Befolkningstillväxten tycks 
komma automatiskt i Mälar- och Stockholmsregio-
nen men en förståelse för dess drivkrafter och 
konsekvenser är viktiga för den kommande ut-
vecklingen.

Demografiska förändringar 
Att andelen äldre (65+ år) ökar i Sverige är en av 
de största trenderna gällande demografin. Håbo 
kommun utgör inget undantag. Andelen 30- till 
79-åringar är ungefär den samma i Håbo kommun 
som i Uppsala län såväl som riket. Andelen 
personer över 80 år är betydligt lägre i Håbo 
kommun jämfört med övriga länet och riket. 
Antalet personer över 80 år har dock 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. Fler äldre medför ökad press på 
såväl vård och omsorg som de sociala försäkrings-
systemen. En förlängd livslängd för också med sig 
utmaningar kring välfärdssystemens finansiering. 
Ett ökat antal äldre leder till en förändrad krav-
bild på den kommunala vården och omsorgen 
avseende exempelvis kompetens och utbud av 
bland annat funktionella bostäder inom kommu-
nen. Det pågår också en teknisk utveckling som 
kan komma att påverka den framtida utformning-
en av olika stöd- och vårdformer.

En annan demografisk trend är att andelen i 
förvärvsarbetande ålder (20–64 år) av den totala 
befolkningen minskar i både Sverige och Håbo. 
Det leder till att allt färre ska försörja allt fler. 
Personer i tidig förvärvsaktiv ålder (20–39 år) 
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utgör den största åldersgruppen bland utflyttarna 
från kommunen, vilket kan kopplas till utbild-
nings- och arbetsmarknadsutbud. Samtidigt kan 
det konstateras att Håbo har en stark trend med 
ett positivt födelseöverskott, antalet födda översti-
ger antalet döda. Detta i sin tur föryngrar befolk-
ningen i kommunen. Även invandringen till 
kommunen föryngrar befolkningen. För att fort-
sätta främja en positiv befolkningsutveckling 
behövs satsningar på bostäder och goda kommuni-
kationsmöjligheter. Behovet borde också öka av att 
arbeta aktivt med att attrahera människor att 
stanna kvar.

Ökad individualisering 
En trend i vårt moderna samhälle är ett större 
utrymme för individuell handlingsfrihet, och en 
ökad makt för individen på bekostnad av kollekti-
vet. I dag är vår individuella identitet mer än 
tidigare en följd av våra enskilda val än av kollek-
tiva förväntningar, vilket är en utveckling som 
pågått i hela västvärlden under en längre tid. 
Trenden tar sig uttryck genom att medborgare 
ställer högre krav på inflytande över varor och 
tjänster och har en högre förväntan på valfrihet 
även inom offentligt finansierade tjänster inom 
vård, skola och omsorg. Medborgare är mer och 
mer insatta och pålästa och använder i större 
utsträckning sina möjligheter till överprövning. 
Generellt i samhället finns ett större fokus på 
livskvalitetsfrågor och ett intresse av att ”förverk-
liga sig själv”. Bakomliggande faktorer är sam-
hällsutvecklingen i sig med en övergång från 
kollektiva normer och strukturer till allt högre 
grad av individualisering. Något som driver på 
trenden är exempelvis lättillgänglig information 
och möjlighet till snabb opinionsbildning genom 
sociala medier. Uppluckring av patriarkala struk-
turer bidrar också till att kvinnor skaffar sig mer 
och mer inflytande och makt vilket förstärker 
trenden. En ökad levnadsstandard är också en 
grundförutsättning för trenden.

Områden där konsekvenserna blir tydliga skulle 
kunna kategoriseras in i områdena anpassning 
och valfrihet. En ökad individualisering kräver en 
hög grad av anpassning av kommunens verksam-
heter till medborgares förväntningar. Detta i sin 
tur kräver en lyhördhet för vad som förväntas och 
därmed en förmåga att fånga upp dessa förvänt-
ningar. Möjlighet till dialog mellan medborgare 
och verksamhet blir därmed en viktig del i det 
arbetet. Samtidigt har möjligheten till anpassning 
sina gränser, både utifrån det kommunala uppdra-
get samt av kostnadsmässiga skäl. En högre 

kravbild och större förväntningar riskerar driva 
upp kostnaderna för tjänsternas utförande samt 
ett ökat behov av att kommunicera med medbor-
gare på andra tider än kontorstid. En utvecklad 
dialog mellan medborgare och politik samt verk-
samhet i kombination med krav på transparens 
gör att det kommer behöva utvecklas såväl system 
som forum för denna dialog.

Teknikutveckling 
I alla tider har det varit viktigt för människan att 
göra tekniska landvinningar. Tidigare klarade 
människan att följa utvecklingen genom stegvisa 
förändringar men livscykeln för tekniska lösning-
ar och nya produkter blir allt kortare. Föränd-
ringstakten i samhället ökar och allt pekar på att 
det i framtiden kommer ske kraftfulla förändring-
ar som kan vara svåra att förutse. De närmaste 
decennierna kommer områden som informations- 
och kommunikationsteknik, nanoteknik, robottek-
nik, bioteknik samt materialteknik skapa innova-
tioner som får enorm påverkan såväl globalt som 
på individnivå. Arbetsmarknaden står inför en 
dramatisk omvälvning då dator- och robotsystem 
kommer att ersätta många jobb som bara männ-
iskor tidigare kunnat utföra. Forskare har beräk-
nat att hälften av dagens arbeten kommer ersättas 
inom en tjugoårsperiod. När verkligheten föränd-
ras och nya utmaningarna framträder gäller det 
att skapa förutsättningar och drivkrafter samt 
uppmuntra människor till skapande och innova-
tion. Förändringstakten ställer krav på kommu-
nens förmåga att omorganisera och att rekrytera 
för att möta framtidens utmaningar.

Tekniken blir en allt större och viktigare del i 
människors vardag och kommunikationen sker 
idag till stor del digitalt via mobiltelefon, plattor 
och datorer. Följden av denna förändrade kommu-
nikation kan bli ökat behov av användarkompetens 
och ökat behov av support. Möjligheten att kommu-
nicera är oberoende av vilken plats du befinner dig 
på, att mötas digitalt blir en naturlig del av 
kommunikationen. 
I sociala medier skapas nätverk som förväntar sig 
dialog med kommunen. Omvälvningen av kommu-
nikation har lett till en explosion av att skapa och 
sprida information. Att dela, dela med sig och 
delta. Den demokratiska processen påverkas 
genom ökad transparens och möjlighet till ny 
interaktion. Behovet av och kravet på digital 
service och tillgänglighet växer. Teknikutveckling-
en ändrar vardagen för människan och förändrar 
spelreglerna i samhället.
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Ekonomi
Årets resultat
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 48,9 
(16,9) mkr jämfört med budgeterat resultat om 
18,2 mkr, vilket är cirka 30,7 mkr bättre än 
budget. Under året har kommunen fått intäkter av 
engångskaraktär bland annat återbetalning av 
sjukförsäkringsavgift från AFA om 6,2 mkr och 
återbetalning av villkorat aktieägartillskott från 
Håbo Marknads AB om 9,2 mkr, totalt 15,4 mkr. 
Avvikelsen beror på både positiva och negativa 
poster. Nämnderna redovisar ett överskott om 21,3 
mkr. Den största avvikelsen redovisar kommunge-
mensamma verksamheter 7,9 mkr, bygg- och 
miljönämnden cirka 2,5 mkr, socialnämnden 3,4 
mkr, barn- och utbildningsnämnd cirka 6,3 mkr, 
vård- och omsorgsnämnden 1,3 mkr och överför-
myndarnämnden ett underskott om cirka 50 tkr. 
Taxefinansierade verksamheter redovisar ett 
underskott om totalt 3,0 mkr, varav avfallsverk-
samheten 0,7 mkr och VA-verksamheten cirka 2,3 
mkr. VA-verksamhetens underskott regleras direkt 
mot VA-fonden i balansräkningen som en ökning 
av skuld till kommunen och VA-verksamhetens 
resultat belastar inte kommunens resultaträkning.

Skatteintäkter och det kommunala utjämningsbi-
draget för Håbo är -10,9 mkr eller 1,1 procent lägre 
än budgeterat.

Finansnettot visar ett överskott om 20,4 mkr dels 
beroende på återbetalningen av villkorat aktieä-
garskott från Håbo Marknads AB om 9,2 mkr och 
dels beroende på den låga räntenivån för kommu-
nens långfristiga skulder, cirka 11,2 mkr.

Kontot för pensionskostnader och upplupna löne-
kostnader ger nettoöverskott på 2,0 mkr, varav 
posterna för upplupna löneskulder och pensions-
kostnader visar underskott om 4,2 mkr men 
uppvägs av återbetalning av sjukförsäkringsavgift 
om 6,2 mkr.

Avskrivningarna av kommunens anläggningstill-
gångar och inventarier är lägre än budgeterat och 
ger överskott på cirka 0,9 mkr. Huvuddelen av 
överskottet på avskrivningarna redovisas hos 
nämnderna. Övriga poster som ger underskott är 
bland annat internränteintäkter om cirka 1,3 mkr.

 
 
 

Resultaträkning
tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Verksamhetens intäkter 241 219 271 936

Verksamhetens kostnader -1 148 215 -1 194 365

Finansnetto -17 650 -5 611

Verksamhetsnetto -924 646 -928 040
Skattenetto 941 547 976 941

Resultat 16 901 48 901
Omslutning 1 247 914 1 371 088
Soliditet 21,9 % 23,5 %

Resultat jämfört med budget
Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinan-
sierade verksamheter, blir ett överskott med 21,3 
(-1,6) mkr. Finansförvaltningen redovisar över-
skott på cirka 0,6 mkr. Finansnettot uppgår till ett 
överskott på cirka 20,4 (4,8) mkr, beroende på 
lägre räntekostnader för kommunens långfristiga 
lån och återbetalningen av aktieägartillskott från 
Håbo Marknads AB. Skattenettot är cirka 10,9 
(3,9) mkr lägre än budgeterat. Avfallsverksamhe-
ten redovisar underskott om cirka 0,7 mkr vilket 
regleras mot upparbetat eget kapital för av-
fallsverksamheten, se not 36.

Avvikelse mellan budget och resultat 
för nämnderna
mkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Kommungemensamma verk-
samheter

+2,4 +7,9

Överförmyndarnämnd -0,2 -0,05

Socialnämnd -9,6 +3,4

Bygg- och miljönämnd +0,7 +2,5

Barn- och utbildningsnämnd +0,2 +6,3

Vård- och omsorgsnämnd 4,9 +1,3

Avfallsverksamheten -1,0 -0,7

Summa -2,6 20,65

Den största procentuella avvikelsen mot budgeten 
uppvisar bygg- och miljönämnden med 23,5 
procent (+2,5 mkr), socialnämnden med 5,5 pro-
cent (+3,4 mkr) och kommunstyrelsen inklusive 
övergripande verksamheter med 4,0 procent (+7,9 
mkr). barn- och utbildningsnämnden 1,3 procent 
(+6,3 mkr), Vård- och omsorgsnämnden 0,6 procent 
(+1,3 mkr). Överförmyndarnämnden redovisar ett 
underskott med 3,6 procent (-48 tkr) jämfört med 
budgeten. VA-verksamhetens resultat för 2015 
uppgår till ett underskott om cirka 2,3 mkr vilket 
inte redovisas i tabellen ovan, beroende på att 
resultatet för VA-verksamheten regleras i balans-
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räkningen som en skuld till kommunen. Utförli-
gare analyser och kommentarer redovisas i nämn-
dernas verksamhetsberättelser.

Resultat år 1996-2015
För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade 
underskotten till 180,0 mkr. De senaste 15 åren 
har kommunen redovisat överskott om samman-
lagt 336,0 mkr.

Resultat år 1996-2015

Nämndernas nettokostnader 
Nämndernas nettokostnader ökar med 17,3 mkr 
jämfört med år 2014. Kostnadsökningen är 2,0 
procent, vilket kan jämföras med ökningen på 30,7 
mkr (3,7 procent) mellan 2013 och 2014.

Ökning av nettokostnader
Analysen i tabellen nedan visar att den procentu-
ella nettokostnadsökningen mellan 2014 och 2015 
är lägre än mellan 2013 och 2014. I relation till 
ökningen av skattenettot med 35,4 mkr mellan 
åren, var nettokostnadsökningen 1,6 procentenhe-
ter lägre 2015. I analysen har eliminering skett för 
nettokostnader för avgiftsfinansierade verksamhe-
ter, pensionskostnader, upplupna löneskulder och 
realisationsvinster. För att jämförelsen mellan 
åren ska bli rättvisande har kommunen inte tagit 
med interna intäkter och kostnader, exempelvis 
internhyrestransaktioner och kapitalkostnader det 
vill säga internränta och avskrivning på tillgång-
arna.

Kostnader inom kommungemensam 
verksamhet
Kommungemensamma verksamheters nettokost-
nader ökar med 3,5 mkr, eller 1,7 procent. Kost-
nadsökningar finns inom flera verksamheter; 
infrastruktur och skydd 3,7 mkr, varav den största 
ökningen sker inom gator och vägar 2,6 mkr, samt 
räddningstjänsten 0,5 mkr. Kostnaden för kost-

verksamheten i skolor och förskolor ökar med 1,9 
mkr. Kostnaderna för fritid och kultur ökar med 
0,6 mkr i jämförelse med förra året. Övriga 
verksamheter inom kommungemensam verksam-
het minskar kostnaderna med 2,7 mkr.

Kostnadsminskningen förklaras bland annat med 
vakanta tjänster inom administration och teknis-
ka avdelningen, dels av att anslaget för projektet 
ungdomssatsning överförts till socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden år 2015.

Nettokostnader för nämndernas 
verksamheter, exklusive interna 
transaktioner och kapitalkostnader
Hos nämnderna ökar barn- och utbildningsnämn-
dens nettokostnader med cirka 6,3 mkr eller 1,6 
procent. Inom gymnasieverksamheten minskar 
kostnaderna med cirka 4,0 mkr från förra året, 
beroende på färre antal köpta platser av andra 
kommuner samt ökad försäljning av gymnasieplat-
ser till andra kommuner. Inom kommunens 
vuxenutbildning inklusive särgymnasium ökar 
kostnaderna med drygt 1,0 mkr. Inom musiksko-
lan är kostnadsökningen cirka 0,4 mkr. Inom 
grundskoleverksamheten och inom verksamheten 
fritidshem ökar kostnaderna i jämförelse med 
förra året med 7,6 mkr respektive 1,0 mkr. Inom 
övriga verksamheter inom barn- och utbildnings-
nämnden ökar kostnaderna netto med 0,3 mkr.

Socialnämndens nettokostnader minskar med 10,8 
mkr eller 16,1 procent, på grund av flera kostnads-
minskningar: Barn- och ungdomsvård minskar 
med 5,8 mkr, ekonomisk bistånd cirka 1,0 mkr och  
ersättning för flyktingmottagande ger överskott om 
4,5 mkr. Övriga verksamheter ökar kostnaderna 
med 0,5 mkr i jämförelse med förra året.

Vård- och omsorgsnämnden ökar nettokostnader 
med 19,9 mkr eller 12,3 procent, på grund av flera 
kostnadsökningar: Kostnaderna för särskilda 
boende för äldre ökar med cirka 7,7 mkr. Kostna-
den för insatser inom hemtjänsten ökar med totalt 
6,3 mkr varav köpt hemtjänst från externa utfö-
rare ökar med cirka 3,2 mkr och egen regi med 3,1 
mkr inklusive hemtjänst natt. Kostnaden för 
hemsjukvården ökar med 1,5 mkr i jämförelse med 
förra året. Kostnaderna för insatser inom LSS-
verksamheten ökar med drygt 3,9 mkr. Övrig kost-
nadsökning inom nämndens verksamhetsområde 
uppgår till cirka 0,5 mkr netto.

Bygg- och miljönämndens nettokostnader minskar 
med 1,7 mkr eller med 17,2 procent jämfört med 
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förra året. Bruttokostnaderna ökar med 1,4 mkr 
medan intäktsökningen är drygt 3,1 mkr. In-
täktsökningen beror främst på ökat antal 
bygglovsärenden.

Nettokostnadsförändring och realisationsvinster exklusive 
interntransaktioner

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Föränd-
ringar

Procent

Kommun- 
gemensamma 
verksamheter 1)

-210 566 -214 108 3 542 1,7

Överförmyndar-
nämnden

-1 363 -1 364 1 0

Socialnämnd -66 858 -56 049 -10 809 -16,2

Bygg- och  
miljönämnd

-9 730 -8 060 -1 670 -17,2

Barn- och  
utbildningsnämnd

-407 642 -413 990 6 348 1,6

Vård- och  
omsorgsnämnd

-161 574 -181 510 19 936 12,3

Summa -857 733 -875 081 17 348 2,0
Realisationsvinster 1 943 0 1 943 -

Summa -855 790 -875 081 19 291 2,3

Korrigering har gjorts mellan verksamheterna år 2014  
beroende på organisationsförändringar till år 2015. Bland 
annat har vård- och omsorgsnämnden tillkommit. Kapital-
kostnaderna är exkluderade i redovisningen ovan, med 
anledning av att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande. 
Realisationsvinster är redovisade för båda åren i tabellen 
ovan. Taxefinansierade verksamheterna, avfall och VA, 
ingår inte i redovisningen ovan.

1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, 
revision, kommunstyrelse, kommunstyrelsens förvaltning  
inklusive kultur och livsmiljö.

Kostnads- och intäktsanalys mellan 
åren 2014 och 2015, exklusive interna 
transaktioner
Slag

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Förändring

Intäkter 241 219 271 936 30 717
Kostnader
Inköp av varor och 
tjänster samt utbetal-
ning av bidrag

-464 744 -469 204 -4 460

Kostnader för arbets-
kraft (personalkost-
nader)

-625 876 -666 862 -40 986

Summa kostnader -1 090 620 -1 136 066 -45 446
Avskrivning av inven-
tarier och fastigheter

-57 594 -58 299 -705

Skatteintäkter och 
utjämning

941 547 976 941 35 394

Finansnetto -17 651 -5 611 12 040

Netto 16 901 48 901 32 000

Intäkter
Kommunens externa intäkter ökar med 30,7 (16,7) 
mkr. Ökningen härrör från flera intäktskällor:
• Försäljningsmedel minskar med cirka 0,7 mkr 

netto, i huvudsak inom verksamheterna 
infrastruktur och skydd 0,3 mkr, fritid och 

kultur 0,1 mkr, pedagogisk verksamhet 0,3 
mkr och gemensamma verksamheter 0,7 mkr. 
Verksamheterna inom vård- och omsorg samt 
affärsverksamheter ökar försäljningsintäk-
terna med 0,5 mkr respektive 0,2 mkr. 

• Taxor och avgifter ökar med 1,4 mkr netto. 
Största ökningarna skedde inom infrastruktur 
och skydd, där bygglov och plan ingår (4,9 
mkr) samt inom gemensamma verksamheter 
(0,2 mkr). Inom övriga verksamheter sker en 
minskning med cirka 3,7 mkr varav cirka 2,0 
mkr inom vård- och omsorg, affärsverksamhet 
1,4 mkr och övriga verksamheter 0,3 mkr. 

• Intäkter i form av hyror och arrenden ökar 
med 0,6 mkr. En stor del är hyresintäkter från 
externa kunder främst inom vård- och omsorg 
med 1,1 mkr. Övriga verksamheter redovisar 
minskade hyresintäkter med 0,5 mkr i jämfö-
relse med förra året. 

• Bidrag till kommunen ökar med 29,9 mkr. 
Verksamheter som får ökade bidrag i jämfö-
relse med år 2014 är vård- och omsorg 19,2 
mkr, pedagogisk verksamhet cirka 4,0 mkr. 
Jämförelsestörande poster för 2015 består av 
återbetalning av premier för AGS 6,2 mkr. För 
övriga verksamheter uppgår bidrag till 3,3 
mkr netto. Verksamheterna som får minskade 
bidrag är inom verksamheten LSS 2,8 mkr. 

• Kommunens försäljning av verksamhet till 
andra kommuner samt övriga ersättningar 
ökar med 2,2 mkr. Bland annat ökar försälj-
ningen inom verksamheterna grundskola (0,6 
mkr), gymnasium (2,7 mkr), individuellt 
behovsprövad öppenvård och familjecentral 
(0,6 mkr). Övriga verksamheter minskar sina 
intäkter med netto (1,7 mkr). 

• Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och 
fastigheter, minskar med 2,7 mkr. 

Inköp av material, lämnade bidrag, köp av 
verksamhet och övriga driftkostnader
Kostnaderna för inköp av underhållsmaterial, 
lämnade bidrag, köp av huvudverksamhet och 
övriga driftkostnader ökar med cirka 4,5 mkr i 
jämförelse med förra året. Förändringen förklaras 
av flera poster. Främst finns kostnadsökningar 
inom köp av huvudverksamhet 16,1 mkr, övriga 
främmande tjänster 4,2 mkr och förbrukningsin-
ventarier- och material 1,3 mkr. De största kost-
nadsminskningarna är inom fastighetskostnader 
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och entreprenader 9,3 mkr, lokalhyror 2,8 mkr och 
tele- och datakommunikation och postbefordran 
1,3 mkr. Övriga driftkostnader ökade totalt med 
0,8 mkr. Underskott för VA-verksamheten uppgår 
till 2,1 mkr, en förändring jämfört med förra året 
med 4,5 mkr, då VA-verksamheten gick med ett 
överskott om 2,3 mkr.

Verksamheten i extern regi där kommunen köper 
huvudverksamheter från andra utförare uppgick 
till 219,8 mkr, jämfört med 209,3 mkr föregående 
år. Det innebär att cirka 18 procent av kommunens 
verksamhet utförs av andra utförare än kommu-
nen. 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 Skolin-
spektionen.

Barn- och utbildningsnämnden betalar 120,7 mkr 
för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass, 
fritidshem och förskola som utförs av annan 
huvudman än kommunen. Vård- och omsorgs-
nämnden köper främst äldreboende och hemtjänst 
för totalt 39,0 mkr Socialnämnden köper främst 
boende för ensamkommande flyktingbarn samt 
institutionsvård för 32,6 mkr från andra utförare. 
Kommunstyrelsen betalar totalt 9,5 mkr för 
främst snöröjning och sandning av vägar samt ca 
18,0 mkr i driftbidrag till Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo.

Kostnader för arbetskraft
Kostnaderna för personal inklusive pensioner ökar 
totalt med cirka 41,0 mkr från 2014, vilket är 6,54 
procent. Lönekostnaderna inklusive arbetsgivarav-
gifter och avtalsförsäkringar ökade med 39,4 mkr 
eller 6,7 procent. Kostnaderna för pensionsavsätt-
ningar och pensionsutbetalningar ökade med 1,5 
mkr eller 3,6 procent jämfört med 2014.

Slag, tkr År 2014 År 2015 Förändring

Löner -439 856 -469 003 -29 147

Kostnadsersättningar -3 975 -4 678 -703

Arbetsgivaravgifter -139 471 -149 053 -9 582

Pensioner kostnader -42 573 -44 128 -1 555

Summa personal-
kostnad

-625 875 -666 862 -40 987

Avskrivningar av investeringar och  
fastigheter
Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminsk-
ningen av kommunens anläggningstillgångar och 

inventarier, är 58,3 (57,6) mkr. Jämfört med år 
2014 ökar avskrivningskostnaderna med 0,7 mkr 
totalt. Ökningen återfinns till största delen inom 
fastigheter, anläggningar bland annat kommunens 
gator och affärsverksamheten, det vill säga 
vattenverket och avfallshantering. Att avskriv-
ningarna inte ökar lika snabbt som tillgångarna 
beror på att merparten av investeringarna gäller 
fastigheter med en avskrivningstid på 33 år. Från 
år 2016 ändras redovisningsprincipen för avskriv-
ningar från linjär avskrivning till kompo-
nentavskrivning.

Avskrivningskostnaden för kommunens maskiner 
och inventarier minskar med cirka 2,4 mkr 
jämfört med förra året. Förändringen mellan 2014 
och 2015 redovisas i tabellen nedan.

Avskrivningar på kommunens anläggningar och inventarier 
åren 2014-2015
Objekt År 2014 År 2015 Förändring

Avskrivning fastigheter -28 512 -31 278 -2766

Avskrivning maskiner och 
inventarier

-10 495 -8 066 2429

Avskrivning bidrag infra-
struktur (Citybanan)

-1 520 -1 520 0

Avskrivning VA-verksam-
heten

-11 548 -11 683 -135

Avskrivning avfalls- 
verksamheten

-740 -758 -18

Avskrivning  anläggningar 
(gata)

-4 779 -4 994 -215

Summa -57 594 -58 299 -705

Skatteintäkter
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är 
kommunens största finansieringskällor, ökar med 
35,4 (35,4) mkr eller närmare 3,8 (3,9) procent 
mellan 2014 och 2015. Jämfört med budgeten är 
skatteintäkter och statsbidrag cirka 10,9 mkr 
lägre.

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. Under 2014 
fattade regeringen beslut om att införa ett revide-
rat utjämningssystem från och med 1 januari 
2014. Beslutet och införandet av nytt utjämnings-
system innebar att Håbo kommun betalade mindre 
till utjämningssystemet.

De ingående delarna i utjämningsystemet redovi-
sas på nästa uppslag.
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Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna 
strukturella kostnadsskillnader mellan landets 
kommuner. Under 2015 betalar kommunen 19,1 
(12,3) mkr i kostnadsutjämning, vilket är 6,8 mkr 
högre än 2014.

LSS-utjämning
År 2004 infördes ett nytt nationellt utjämnings-
system för att utjämna LSS-kostnaderna mellan 
landets kommuner. Vid införandet betalade 
kommunen 4,5 mkr i utjämningen, under årens 
lopp har kommunens kostnad i utjämningen ökat. 
År 2015 betalar kommunen 38,9 mkr (41,6) mkr 
till LSS-utjämningen, vilket är en minskning med 
2,7 mkr sedan år 2014. LSS-utjämningen lämna-
des oförändrad när den nya skatteutjämningen 
reviderades år 2014.

Inkomstutjämningen och regleringsbidrag
Inkomster genom statsbidrag, inkomstutjämning 
och regleringsbidrag uppgår till 49,1 (50,7) mkr för 
Håbo. Inkomsterna är 1,6 mkr lägre år än 2014. 
Utöver inkomstutjämningen får kommunen under 
året generella statsbidrag om cirka 2,4 mkr varav 
850 tkr i extra statsbidrag för flyktingmottagandet 
och cirka 1,5 mkr som särskild kompensation för 
sociala avgifter för ungdomar som inte fyllt 26 år.

Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var 
neutral, både för varje enskild kommun och för 
staten. Intäkterna från den kommunala fastig-
hetsavgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder 
kronor och fördelades lika mellan kommunerna. 
Intäkten ”neutraliserades” genom att det kommu-
nalekonomiska utjämningsanslaget minskades 
med samma belopp. Hur stora fastighetsavgifter 
som faktiskt betalades för bostäderna i kommunen 
2008 hade således ingen påverkan på kommunens 
intäkter år 2008. Från och med 2009 har den 
årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften 
tillförts varje kommun och adderas till det ur-
sprungliga beloppet från 2008. År 2009 adderades 
det förväntade beloppet till det utbetalade beloppet 
2008 och uppgick till 27,7 mkr. Sedan införandet 
år 2008 har inkomsterna genom fastighetsavgiften 
ökat till kommunen. Jämfört med år 2008 är 
ökningen till år 2015 cirka 8,2 mkr. År 2015 är det 
prognostiserade beloppet cirka 35,9 mkr, vilket är 
en ökning med 2,2 mkr jämfört med år 2014.

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, som utgörs av skillnaden mellan 

finansiella intäkter och finansiella kostnader, har 
sedan 2014 minskat med 12,0 mkr. Detta beror i 
huvudsak på att Håbo Marknads AB betalade 
tillbaka villkorat aktieägartillskott om 9,2 mkr till 
kommunen, vilket räknas som jämförelsestörande 
post mellan åren. Räntekostnaderna minskas med 
2,2 mkr och ränteintäkterna försämras med cirka 
300 tkr.

Finansiella kostnader på långfristiga lån
Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskar 
med cirka 2,8 (1,3) mkr till 15,6 mkr jämfört med 
år 2014. 

Minskningen under år 2015 beror bland annat på 
den låga räntenivån. Kommunen har ökat upplå-
ningen med 58,5 mkr för att finansiera investe-
ringsutgifter under året.

Kommunen använder ränteswappar för att säkra 
upp ränterisken på underliggande lån. Av kommu-
nens totala skuldportfölj på 689,6 mkr har 415 
(450) mkr eller 60 (71) procent av lånen säkrats 
upp med derivatinstrument med olika förfallo-
struktur eller till en fast räntebindning. Ränteris-
ken vid en procents höjning av räntan uppgår till 
2,7 mkr 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 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk 
överensstämmer med kommunens målsättning om 
en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Den 
totala genomsnittsräntan för kommunens långfris-
tiga skulder uppgår till 2,3 (2,9) procent varav 0,47 
(1,53) procent för lånen med rörlig ränta. Jämfört 
med föregående år är det en minskning med 0,60 
procent.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkterna är 11,7 (2,8) mkr, varav 0,1 
(0,4) mkr från Håbo Marknads AB och borgensav-
gifter 2,1 (1,9) mkr från Håbohus AB och Rädd-
ningstjänsten Enköping/Håbo. Övriga finansiella 
intäkter på 0,3 (0,9) mkr kommer bland annat 
från kommunens koncernkonto och utdelningar 
och återbäring från Kommuninvest. Jämförelse-
störande post  år 2015 på 9,2 mkr är en återbetal-
ning av villkorat aktieägartillskott från Håbo 
Marknads AB.

Kostnadstäckningsgrad
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett 
antal år, täckas av skatteintäkter och generella 
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statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst 
överskott för att kunna betala lån, framtida 
nyinvesteringar och pensionsutbetalningar. 
Nedanstående diagram visar verksamhetens 
nettokostnad exklusive infriade borgensåtaganden.
 
 
Nettokostnader exklusive finansiella kostnader i förhållande 
till skatter och utjämning

För att uppnå en konsoliderande nivå på verksam-
heten behöver relationstalet vara cirka 93 procent, 
vilket Håbo inte nådde ner till i år. Relationstalet 
för år 2015 ligger på 94,4 (96,3) procent och en 
kostnadsminskning hade behövts på cirka 12,9 
mkr. I och med att kommunen fick intäkter av 
engångskaraktär, bland annat återbetalning av 
villkorat aktieägartillskott, är resultatet för 
kommunen 48,9 mkr och en konsolidering har 
kunna göras år 2015 men inte på verksamhetsni-
vån.
 
Investeringar
Håbo kommun har under åren 1996–2015 investe-
rat 1 473 mkr netto i nya anläggningar och inven-
tarier. Kommunens totala bokförda värde av 
anläggningar och inventarier uppgår 2015 till 1 
129,9 (1 063,2) mkr.

Investeringsbudgeten för år 2015 uppgår till 117,5 
mkr, inkl ombudgeteringar från år 2014 för 
pågående investeringsprojekt. Förbrukning av 
investeringsmedel per 31 december uppgår till 90,7 
mkr. Pågående projekt som kommer att begäras 
ombudgeteras år 2016 uppgår till 25,6 mkr. Ett 
överskott om 26,8 mkr redovisas i bokslutet. Om 
pågående projekt beaktas, som föreslås ombudgete-
ras år 2016 om 25,6 mkr, redovisas ett överskott 
om 1,2 mkr.

Investeringar i omsättningstillgångar och exploa-
teringsverksamhet uppgår till 15,4 mkr, en avvi-
kelse mot budgeten om 1,3 mkr. Avvikelsen 
kommer att justeras i exploateringsbudgeten för år 
2016.

Investeringar i anläggningar och inventarier 1997-2015

Finansieringsanalys
Finansieringsanalysen 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 94,3 (59,1) mkr.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringskostnaderna för materiella tillgångar 
och exploateringen är 120,0 (104,4) mkr. I anskaff-
ningskostnader ingår markköp från Håbo Mark-
nads AB med 17,9 mkr

Finansieringen av investeringar i anläggningar, 
maskiner och exploatering sker 79 procent genom 
det egna kassaflödet och 21 procent med upplå-
nade medel.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Under året har en upplåning skett med 58,5 mkr. 
Anslutningsavgifter för VA-verksamheten uppgår 
under perioden till cirka 4,4 (0,6) mkr. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgår till 62,7 
mkr.

Förändring av likvida medel
Likvida medel ökar med cirka 37,0 (11,5) mkr och 
uppgår vid årets slut till 56,3 (19,3) mkr.

Låneskuld
Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de 
övervärden på tillgångssidan som många andra 
kommuner i Stockholmsområdet kunnat använda 
för att finansiera sin expansion. Skuldsättnings-
graden är hög eftersom kommunen gjorde mycket 
omfattande investeringar inom skolan under åren 
1996 till 2003. Kommunens externa långfristiga 
låneskuld ökar under året från 631 mkr till cirka 
690,0 mkr. Det motsvarar en ökning från 31 500 
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kronor till 34 020 kronor per invånare. Därutöver 
har kommunen pensionsåtaganden på 426,6 
(438,4) mkr eller 21 133 (21 883) kronor per 
invånare, en minskning med 750 kr/invånare. 
Under 2015 investerar kommunen 117,0 mkr i 
mark och anläggningar.

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 mkr jämte indexuppräkning. Den årliga 
indexuppräkningen för åren 2009–2015 uppgår till 
7 235 tkr, vilket belastat kommunens resultat åren 
2010–2015. Indexuppräkningen för 2016 uppgår 
till 405,0 tkr och kommer att belasta resultatet för 
det året. Eventuell avvikelse från faktisk utveck-
ling kommer att regleras i efterhand i samband 
med utbetalning 2016/2017. Utbetalningen år 2015 
är 11,5 mkr.

Det totala kapitalbeloppet efter förändringarna 
under året uppgår till 22,4 (33,9) mkr. Utbetal-
ningen 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 11 210

Summa 100 45 640

Upplösningen, det vill säga avskrivningen av 
bidraget, påbörjade år 2013 innebärande en 
avskrivning på kapitalbeloppet med 1,5 mkr år 
2015, vilket belastar resultaträkningen. Detta görs 
i enlighet med riksdagens beslut om ändring i 
lagen (1997:614), 5 kap 7 §, om kommunal redovis-
ning. Åren 2013–2038 kommer den årliga avskriv-
ningskostnaden om 1 520 tkr att belasta kommu-
nens resultaträkning. Likvidmässigt måste 
utbetalningarna åren 2014–2017 beaktas i kom-
munens budgetprocess.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld uppgår vid årets slut 
till 428,6 (438,4) mkr, varav cirka 91,3 (84,5) mkr 
redovisas under avsättningar i balansräkningen 
och 337,3 (353,9) mkr som ansvarsförbindelse 
enligt den blandade modellen. Den totala pensions-

skulden minskar med 9,8 mkr jämfört med 2014.

Pensionsmedelförvaltning
Specifikation, tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser

-84 480 -91 291

Ansvarförbindelser - pensions-
förpliktelser som inte upptagits 
bland avsättningar

-353 931 -337 326

Finansiella placeringar 0 0

Återupplåning i verksamheten -438 411 -428 617 

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 mkr inklusive 
löneskatt.

I tabellen som följer redovisas utbetalningarna för 
åren 2004-2015.
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Avgiftsbestämd ålderpension åren 2004-2015, mkr

År

Avgiftbestämd 
ålderspension inkl. 

löneskatt År

Avgiftbestämd 
ålderspension inkl. 
löneskatt

2004 13,5 2010 20,5

2005 14,2 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

År 2015
För år 2015 uppgår den avgiftsbestämda delen av 
pensionen till 27,4 (25,0) mkr inklusive löneskatt. 
Utbetalningen av 2015 års pensionskostnad för 
den avgiftsbestämda pensionen sker i mars 2016.
Under året har en avsättning gjorts till de förtro-
endevalda enligt OPF-KL motsvarande 4,5 procent 
på utbetalda arvoden. Avsättning inklusive löne-
skatt uppgår till cirka 80 tkr.

Kommunen har ett avtal om särskild avtalspen-
sion och ett lokalt avtal med medarbetarna som 
avslutat sin anställning i kommunen, utbetalning 
under året uppgick till 45,5 tkr respektive 24,3 
tkr.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor procent 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 2015 är 23,5 (21,9) procent, vilket kan 
jämföras med det ovägda soliditetet för länets 
kommuner som år 2014 var 46 procent.

Soliditet 2000-2015

Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktel-
serna, både de som redovisas som ansvarsförbin-
delse och som avsättning, är soliditeten –1,1 (–6,4) 
procent, att jämföra med den vägda soliditeten för 
länet år 2014 som var 4,3 procent.

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk 
hushållning och om hur balanskravet ska tilläm-
pas, vilket innebär att kommunen ska ha ”åter-
ställt” ett eventuellt underskott i budgeten senast 
tre år efter det år då underskottet uppstod. Riks-
dagen har fattat beslut (prop 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 
resultatutjämningsreserv samt att reservera 
överskott upparbetade från och med räkenskaps-
året 2010-2012, enligt beräkning av ingående 
balans för resultatutjämningsreserven, uppgående 
till 14 777 tkr.

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 48,9 mkr eller 5,0 procent. Enligt beslutade 
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riktlinjer avsätts inte medel till resultatutjäm-
ningsreserven år 2015. Att noteras är att intäkter 
av engångskaraktär uppgår till totalt till 15,4 mkr 
avseende återbetalning av villkorat aktieägartill-
skott (9,2 mkr) och återbetalning av sjukförsäk-
ringsavgift från AFA (6,2 mkr). Eftersom dessa 
intäkter inte ska exkluderas i utredningen av 
balanskravsresultatet är dessa poster inte med-
tagna i tabellen nedan. Om dessa poster hade 
exkluderats skulle resultatet uppgå till 33,7 mkr 
eller 3,4 procent som andel av skattenettot.

Anledningen till att avsättning till resultatutjäm-
ningsfonden inte är möjlig att göra i år beror på att 
överskottet har används till att finansiera årets 
investeringar.

Årets resultat (tkr) 48 901

Avgår samtliga realisationsvinster (tkr) 0

Årets resultat efter balanskravsresultat (tkr) 48 901
Avgår medel till resultatutjämningsmedel 0

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravresultat 48 901
Balanskravresultat från tidigare år 0

Summa balanskravresultat 48 901

Framtiden

Budget i balans
Håbo kommun har inför 2016 fastställt en drift-
budget och ekonomisk plan som innebär balans i 
ekonomin. Det budgeterade resultatet för 2016 är 
26,1 mkr jämfört med 18,1 mkr för 2015.

Investeringar
Större investeringar år 2015 är bland andra:
• Färdigställandet av ny förskola Gröna Dalen 
36,7 mkr  
• Underhåll vägar, gator och fastigheter 31,4 mkr

Investeringsbudgeten för 2016 är beslutad av 
kommunfullmäktige och uppgår till 196,2 mkr 
totalt varav skattefinansierade verksamheter 
109,8, taxefinansierade verksamheter 60,1 mkr 
och exploateringsverksamhet 26,3 mkr.

Omvärldsfaktorer som påverkar 
kommunens ekonomi
Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par 
år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk 
efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl 
i år som nästa år öka med drygt 3,5 procent. De 
följande åren beräknas den svenska ekonomin 
befinna sig i konjunkturell balans, ett tillstånd då 

varken hög- eller lågkonjunktur kan sägas råda. 
KPIF-inflationen (inflationen enligt KPI rensat för 
effekten av ändrade räntor) ligger stabilt på 2 
procent. Samtidigt växer BNP årligen med drygt 2 
procent enligt bedömningar från Sveriges kommu-
ner och landsting och konjunkturinstitut. I år och 
nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin 
snabbt. Inte minst investeringarna och den 
offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis 
höga tillväxttal. Den offentliga konsumtionen, inte 
minst den kommunala konsumtionen, kommer att 
växa i snabb takt. Bakgrunden är en fortsatt 
mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan åren 
2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med 
i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre gånger 
så snabbt som genomsnittet för de senaste tre 
decennierna. Den främsta förklaringen till denna 
skillnad är en fortsatt mycket omfattande flykting-
invandring. Den snabbt växande befolkningen 
innebär att kommunala verksamheter i form av 
skola, vård och omsorg behöver öka i omfattning 
snabbt.

Inflationen blir låg och Riksbanken sänkte 
räntan
Den låga svenska inflationen under året och början 
av 2016 har fått Riksbanken att sänka styrräntan 
till -0,5 procent. Det innebär troligen att det dröjer 
till 2017 innan penningpolitiken börjar stramas åt 
och att styrräntan endast når upp till 2,5 procent 
vid slutet av 2018. Inflationen bedöms även under 
2016 ligga klart under Riksbankens mål om 2 
procent. De flesta prognosinstitut bedömer att den 
snarare kommer att landa på omkring 1 procent. 
Riksbanken och Ekonomistyrningsverket spår en 
något högre inflationstakt: 1,3 respektive 1,4 
procent.

Arbetsmarknaden
Tillväxten i den svenska ekonomin gör att syssel-
sättningen ökar och arbetslösheten gradvis pres-
sas tillbaka. Överlag pekar prognoserna från de 
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flesta prognosinstituter att arbetslösheten bedöms 
till strax under 7 procent samtidigt som antalet 
sysselsatta ökar med omkring 1,5 procent.

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.

Befolkning 2015 

För åren 2016–2018 bedöms befolkningen i kom-
munen öka med i genomsnitt 120 personer per år. 
Befolkningstillväxten mellan åren 2013–2015 var i 
genomsnitt 130 personer. Håbo kommuns folk-
mängd ökade med cirka 245 (66) personer mellan 
den 1 december 2014 och den 1 december 2015.

Budgetföljsamhet
Samtliga nämnder uppvisar överskott i bokslutet 
jämfört med budget. Överskott hos nämnderna 
uppgår till cirka 21,3 mkr. Prognostillförlitlighe-
ten hos nämnderna kan dock bli bättre då nämn-
derna sammantaget prognostiserade ett under-
skott för året med cirka 1,0 mkr i delårsbokslutet i 
augusti. Med 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
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Mål och politisk viljeinriktning
Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att 
budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för 
verksamheten. Hur målen ska se ut detaljregleras 
inte. Det ska finnas finansiella mål samt mål och 
riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning.

Här redovisas fullmäktiges mål, med motivering 
till varför just detta mål valts samt strategi för att 
uppnå målet.

Utifrån dessa har nämnderna utarbetat verksam-
hetsmål av betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning. Under nämndernas avsnitt har en utvärde-
ring/avstämning av verksamhetsmål gjorts av 
nämnderna för perioden.
 

Mål för god ekonomisk hushållning
För perioden 2015 har tre mål på kommunfull-
mäktiges nivå prioriterats:
• barn och unga ska ges bästa möjliga förutsätt-

ningar för personlig utveckling och lärande,
• förtroendet för Håbo kommun ska öka och
• Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxt-

kommun.

Finansiella mål

Långsiktiga mål
Skatten ska inte höjas.
 
Mål för planeringsperioden
Kommunens och nämndernas resultat ska  
innebära att ekonomin är i balans.
Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 
procent av skattenettot (skatteintäkter plus 
utjämningen).

Bedömning av finansiella mål

Delmålet att kommunens resultat ska innebära att 
ekonomin är i balans har uppnåtts. Kommunens 
bokslut för år 2015 visar ett positivt resultat. Kom-
munens resultat uppgick till cirka 49,0 mkr eller 
5,0 procent som andel av skatteintäkterna och 
utjämning.

Delmålet att nämndernas resultat ska innebära 
att ekonomin är i balans har uppnåtts. Det är 
endast överförmyndarnämnden som redovisar ett 
mindre underskott om cirka 50 tkr. VA- och 
avfallsverksamheten redovisar underskott om 
cirka 2,6 mkr respektive 0,7 mkr. De avgiftfinan-
sierade verksamheternas underskott regleras 
enligt RKR 18 innebärande att avgiftskollektivet 
har en skuld till skattekollektivet och regleras med 
framtida resultat.
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Sammanfattande bedömning av 
nämndernas mål

Utifrån de tre kommunövergripande målen har 
nämnderna tagit fram egna mål för sina verksam-
heter. Av nämndernas totalt 33 mål har 21  
bedömts som uppfyllda, vilket är 64 procent.

Nämndernas bedömning av måluppfyllelse  
redovisas nedan per kommunövergripande mål.

Högst måluppfyllnad, 90 procent, uppvisas 
inom målområdet kopplat till barn och unga.

Den goda måluppfyllnaden är resultatet av flera 
fokuserade insatser och prestationer under året. 
Fler av Håbos elever i gymnasieålder som väljer 
ett program eller inriktning som finns på Fride-
gårdsgymnasiet väljer också att gå på Fridegårds-
gymnasiet (83 procent jämfört med 75 procent 
2014). Kommunala musikskolan har utökat 

Kommun- 
fullmäktiges mål

Motivering Strategier

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

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskän-
nande individer och medborgare. 
Särskilt viktigt är att elevernas kunskaps-
resultat förbättras.

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för 
ett ökat föräldraengagemang.
Pedagogernas insatser för att elevernas 
resultat ska öka är avgörande, varför 
särskilda satsningar ska göras på personalens 
kompetensutveckling.
Vi ska satsa på att vidareutveckla samver-
kan mellan skolan, socialförvaltningen och 
andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd 
till barn/elever med särskilda behov.
Barn och unga ska erbjudas berikande 
kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.

Förtroendet för 
Håbo kommun 
ska öka

Genomförda medborgar- och medar-
betarundersökningar visar att förtroen-
det för Håbo kommun behöver öka.
För fortsatt tillväxt krävs bland annat 
hög attraktionskraft vilket ett starkt 
varumärke bidrar till. Stort förtroende är 
en viktig del av en kommuns varu-
märke.
Förtroende är även en viktig del av den 
demokratiska processen, ett ökat 
förtroende stärker demokratin.

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket 
Håbo kommun, såväl ut ett medarbetar- 
som medborgarperspektiv, i syfte att öka 
förtroendet.
Vi ska utveckla vår medborgardialog för att 
skapa ett bättre resultat och ökad delaktighet.
Vi ska förbättra servicen genom en bättre 
tillgänglighet i kontakt med kommunens 
verksamheter.
Vi ska skapa ökade kunskaper om kommu-
nens verksamheter genom ökad information 
i lokala medier och på webben.

Håbo kommun 
ska vara en 
hållbar tillväxt-
kommun

En balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare ger bättre förutsätt-
ningar för god kommunal service inom 
exempelvis skola, vård och omsorg.
En ökning av antalet arbetstillfällen ger 
förutsättningar för att utveckla den 
lokala kommersiella servicen, i form av 
till exempel restauranger och handel.

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva 
bostadsområden genom att planlägga 
bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen.
Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att 
planlägga attraktiva områden med bra 
skyltläge och bra kommunikationer.
Vi ska förbättra kommunikationerna inom 
och till och från kommunen i syfte att 
underlätta för invånarna att kunna bo och 
verka i kommunen.
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utbudet vilket gjort att fler kan delta. Vuxenutbild-
ningen har kunnat erbjuda kurser till prioriterade 
grupper. Eleverna som våren 2015 lämnade 
årskurs 9 har ett relativt högt meritvärde och 
behörigheten till gymnasieprogrammen är hög, 
men andelen elever som har godkänt i alla ämnen 
är lågt. Bedömningen är att eleverna har ”valt 
bort” ämnen för att fokusera mer på de ämnen som 
gynnar deras behörighet till gymnasiet.

Underhåll och utveckling av yttre miljöer vid 
skolgårdar och lekplatser har skett samt besikt-
ning av lekplatser har genomförts och bristfällig 
lekutrustning tagits bort. En rad aktiviteter 
gällande förbättrad inomhusmiljö i förskole- och 
skollokaler har genomförts och utbildningar inom 
området har lett till ökad medvetenhet kring 
vikten av egenkontroll. Om samtliga inplanerade 
utbildningstillfällen hunnit genomföras hade 
måluppfyllnaden inom målområdet för barn och 
unga varit 100 procent.

Det finns ett gott och nära samarbete mellan 
socialförvaltningens myndighetsutökande del och 
familjebehandlande del, Bålstapolarna, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt Polisen. Samarbe-
tet är en viktig del när det gäller stödet till barn 
och unga och är en förutsättning för långsiktigt 
hållbara lösningar. Barn och unga erbjuds även 
fler meningsfulla kulturupplevelser och fritidsakti-
viteter än tidigare samt helg- och lovaktiviteter 
genomförs regelbundet.

Trots ökade volymer har drygt 90 procent av de 
ensamkommande flyktingbarnen fått en god man 
inom tio dagar.

Öka förtroendet för Håbo kommun har 
uppnåtts till 63 procent

Förtroendet för kommunen och dess verksamheter 
målsätts och mäts på flera olika sätt. I många fall 
handlar det om medborgarens/brukarens/kundens 
nöjdhet med kommunens service, tillgänglighet 
eller hur verksamheten har förändrat sina arbets-
metoder för att bättre tillgodose individens behov. 
Målområdet är det med flest mål och nyckelindika-
torer och 63 procent av dessa mål anses som 
uppfyllda.

Jämfört med riket är förtroendet för de olika 
verksamhetsdelarna i samma nivå eller högre än 
rikssnittet. Under året har fler gode män/förval-
tare än planerat lyckats rekryteras och endast 
enstaka har avsagt sig sina uppdrag. Inom äldre-
omsorgen har organisation och arbetsmetoder 
utvecklats för att bättre möta den enskildes 
individuella behov. De tekniska verksamheterna 
har genomfört flera insatser under året för att 
förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt 
och långsiktigt. Tillgängligheten för medborgarna 
har förbättrats då bland annat VA- (Vatten och 
Avlopp) och avfallsenhetens kundtjänst och andra 
verksamheters frågor flyttats över till kontaktcen-
ter.



Förvaltningsberättelse Håbo kommun årsredovisning 201528

Kommunstyrelsen har inte lyckats uppfylla tre 
mål kopplat till Ökat förtroende och detta påver-
kar det totala resultatet för målområdet negativt. 
Övergripande trend för dessa mål är att kommu-
nen uppvisar ett sämre resultat jämfört med år 
2013 då det redovisades toppresultat. Resultatet 
för Håbo kommun ligger nu på samma nivå som 
genomsnittsresultatet för samtliga kommuner med 
några marginella skillnader. 
Måltalen är satta utifrån resultat från toppåret 
2013 och Håbo kommun har inte lyckats behålla 
den positiva utvecklingen sedan dess. Överförmyn-
darnämnden har inte lyckats uppfylla två mål 
inom området, båda avser utbetalning av ersätt-
ning till god man/förvaltare. Administrationen har 
försenats då hanteringen av ensamkommande 
flyktingbarn prioriterats samtidigt som en vakans 
uppstod under årets första tre månader.

Lägst måluppfyllnad, 29 procent, uppvisas 
inom hållbar tillväxtkommun

Både socialnämnden och vård- och omsorgsnämn-
den är aktiva i samhällsplaneringen men fler 
verksamheter behöver involveras i stadsbyggnads-
processen. Medborgarna efterfrågar planer för fler 
bostäder. Under året har åtgärder vidtagits för att 
stärka upp planprocessen och resultatet av dessa 
åtgärder blir synliga under kommande år. För mer 
långsiktighet krävs fokus på en effektiv och 
balanserad förvaltning av natur- och vattenresur-
ser. Detta kommer att förbättras dels genom 
resursförstärkningar för att ta fram fler planer 
dels genom att omsätta den nyligen antagna 
miljöstrategin i handling. Arbetet med framtagan-
de av en ny översiktsplan är påbörjad och arbetet 
kommer också leda till en mer hållbar planering.

Kommunstyrelsen

Bygg- och 
miljönämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Socialnämnden

Vård- och 
omsorgsnämnden

Överförmyndar-
nämnden

Antal nämndmål som 
uppfylls inom respektive 
kommunfullmäktigemål

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

Förtroendet för 
Håbo kommun 
ska öka

Håbo kommun 
ska vara en 
hållbar tillväxt-
kommun

Antal mål 
 som 
uppfylls av 
styrelse 
eller 
nämnd

9 av 10
(90%)

10 av 16
(63%)

2 av 7
(29%)

21 av 33
(64%)

5 av 10

2 av 4

5 av 5

4 av 4

2 av 3

3 av 7

Uppfylls Uppfylls inte
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Kvalitet
Vi jämför oss med  
andra kommuner
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett 
verktyg för att jämföra kommuner med varandra 
och beskriver kommunernas kvalitet ur ett invå-
narperspektiv och drivs av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). För närvarande deltar 241 
kommuner i detta jämförelsenätverk.

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. 

Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem 
perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

I jämförelsediagrammen används färgerna rött, 
gult och grönt för att visa hur Håbo kommuns 
resultat ligger till jämfört med andra. För varje 
mått rangordnas alla kommuner efter sitt resultat 
och de 25 % bästa får grön färg, de 25 % sämsta 
får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas 
data visas det med grå färg. Varje stapel i dia-
grammen visar översiktligt andel mått med 
respektive färg inom varje perspektiv. Färgsätt-
ningen visar om man har bra eller dåligt resultat 
jämfört med andra, inte om resultatet i sig är bra 
eller dåligt.

Här ges en sammanfattande bild av Håbo kom-
muns kvalitet i jämförelse med andra kommuner. 
Kommentarerna för varje perspektiv belyser de 
mått där Håbo kommun är bland landets 25 
procent bästa (grön del av stapeln) eller bland 
landets 25 procent sämsta (röd del av stapeln). 
I de fall Håbo kommuns resultat är angivet i siffor 
anges motsvarande riksgenomsnittsvärde inom 
parantes.

Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om hur lätt eller svårt det 
är att komma i kontakt med kommunen. Håller 
kommunen öppet på tider som allmänheten har 
möjlighet att ta del av det som erbjuds? 

Här mäts också hur långa väntetider olika delar 
av kommunen har eller kort sagt, hur snabbt man 
får hjälp.

Håbo kommun är bäst i Sverige på att besvara 
e-post. 100 procent av alla frågor som skickats till 
kommunens gemensamma e-postadress besvaras 
inom en timme (84 procent inom 2 dagar). 
Återvinningscentralens öppettider är uppskattade 
av kommuninvånarna och 20 timmar (12) öppet 
utöver vardagar mellan kl 08-17 är mer än vad  
75 procent av övriga kommuner erbjuder. 

I Håbo får 88 procent (65 procent) förskoleplats till 
det datum som önskats och övriga får det inom 
fyra dagar (23 dagar) från önskat datum. Båda 
dessa mått var för sig är bland de bästa 25 procent 
i landet men kombinationen av måtten visar att i 
princip alla får förskoleplats när de behöver det. 

Utvecklingsområden att titta närmare på är bland 
annat simhallens öppettider.
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Trygghet
Måtten handlar om hur trygga invånarna känner 
sig i Håbo kommun. Även om det är en personlig 
upplevelse och därför ganska svårt att mäta, kan 
trygghet också vara att känna igen den som 
knackar på dörren när hemtjänsten kommer eller 
att inte ha alltför stora grupper med barn i varje 
förskoleklass.

Trygghetsfaktorerna för Håbo kommun ligger 
inom de gula markeringarna och utmärker sig 
varken positivt eller negativt. Det som i resultat-
redovisningen är rött har visat sig vara en fel-
aktig datapost.

Delaktighet
Under den här rubriken finns de mått som handlar 
om förutsättningar för medborgarinflytande och 
demokrati samt om kvaliteten på kommunens 

webbplats.

I Håbo har satsningar gjorts för förbättrad kom-
munikation och dialog med medborgarna. I resul-
tatjämförelsen visar det sig att Håbos medborgare 
med ett delaktighetsindex om 65 har större 
möjlighet än många andra (55) att delta i kommu-
nens utveckling.

Effektivitet 
Detta avsnitt behandlar frågor om kommunens 
effektivitet, det vill säga vilket resultat man får ut 
av genomförda satsningar. Det visar vilken kvali-
tet som uppnås i exempelvis skola och i omsorgen 
med de resurser kommunen förfogar över.

Brukarnas helhetsbedömning av hemtjänsten 
placerar Håbo bland toppkommunerna. Håbo 
uppvisar även goda resultat vad gäller kvalitetsas-
pekter och serviceutbud inom äldreomsorgen och 
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade).

• Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
75 (66)

• Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst och 
äldreomsorg 73 (65)

• Kvalitetsaspekter LSS grupp- och servicebo-
ende, 96 (82)

Elever som bor i Håbo presterar bra i skolan. Hela 
91,1 procent av Håbos elever i åk 9 är behöriga till 
ett yrkesprogram, vilket är fler än i rikssnittet  
(85 procent). Eleverna presterar bra men de 
kommunala skolorna behöver se över kostnaderna 
då kostnaden per betygspoäng är bland de 25 
procent högsta i landet. Ett annat område att 
undersöka vidare är varför synen på skolan och 
undervisningen rankas lägre av Håbos elever i 
årskurs 8 än många andra.
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Kommunens som samhällsutvecklare
Måtten för samhällsutveckling är en blandning av 
olika typ av mått. En del mått kan kommunen 
själv påverka medan andra påverkas av sådant 
som är 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 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 topp 25 procent i 
landet.
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2) Samhällsbyggnad, Gator/vägar/parker, skydd ex räddningstjänst. 
1) Inklusive arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande.

DET MESTA  
AV DINA  

SKATTEKRONOR 
GÅR TILL SKOLA 
OCH OMSORG

Så här fördelas 
100 kronor  

i skatt till olika 
verksamheter

Under år 2015 användes 100 kr av 
skattemedlen enligt nedan

 0,60 Färdtjänst

16,95 Förskola, fritidshem

14,92 Äldreomsorg

10,61 Gymnasium

7,30 Omsorg om funktionshindrade

7,00 Infrastruktur och skydd 1)

3,43 Fritid

1,81 Kultur
1,27 Politisk verksamhet
0,82 Vuxenutbildning

29,20 Grundskola, förskoleklass

6,08 Individ- och familjeomsorg 2)
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Personalredovisning 
Antal anställda
Personalredovisningen syftar till att redovisa hur 
personalsituationen ser ut, och det som redovisas 
är läget den 1 november. Bilden som ges är en 
ögonblicksbild, eftersom personalsituationen 
förändras hela tiden.

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från 
kommunens personalsystem. Dessa nyckeltal ger 
grundläggande information om personalsituatio-
nen.

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstids-
anställda med månadslön enligt Allmänna be-
stämmelser (AB) som reglerar anställningsvillko-
ren, och inkluderar helt lediga anställda. 
Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal 
kallas fast anställda. Med visstidsanställda avses 
främst vikarier, som är anställda under viss 
bestämd tid vid en ordinarie anställds frånvaro, 
eller allmänna visstidsanställningar. När timavlö-
nad personal redovisas anges det särskilt att de är 
medräknade i redovisningen.

Antal månadsavlönade totalt
Nyckeltal 2013 2014 2015

Alla anställda, antal i kommunen 1 332 1 353 1 403

Andel kvinnor i % 81,5 79,5 79,5

Andel män i % 18,5 20,5 20,5

Andel tillsvidareanställda i % 89,8 91,1 90,5

Andel visstidsanställda i % 10,2 8,9 9,5

Av alla månadsavlönade den 1 november 2015, 
totalt 1 403 personer, var 1 269 personer tillsvida-
reanställda och 132 personer visstidsanställda.

Kvinnorna utgör en klar majoritet med 79,5 
procent av alla anställda, trots att det syns en 
trend att männens antal procentuellt har ökat de 
senaste åren.
 
Antal månadsavlönade per förvaltning
Nyckeltal 2013 2014 2015

Kommunstyrelsens förvaltning 82 98 238

Bygg- och miljöförvaltningen 0 20 22

Miljö- och teknikförvaltningen 166 141 0

Bildningsförvaltningen 131 125 0

Barn- och utbildningsförvaltningen 624 620 754

Socialförvaltningen 329 349 389

 

Kommentarer
Kommunstyrelsens förvaltning har genom omorga-
nisation utökats med personal från miljö- och 
teknikförvaltningen. Bildnings- och skolförvalt-
ningarna har slagits ihop vid årsskiftet.

Rekryteringar och avgångar
Under året har 332 lediga tjänster utannonserats. 
Totalt har kommunen fått in 3 592 ansökningar. 
De flesta ser kommunens platsannonser via 
arbetsförmedlingens platsbank, kommunens 
webbplats och intranätet. Dessa platsannonser 
ledde till 269 anställningar (tillsvidare, tidsbe-
gränsade, timavlönade).

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidarean-
ställda visar att totalt 177 personer har slutat 
under året. Det motsvarar en personalomsättning 
på 14 procent.

75 procent har slutat på grund av egen uppsäg-
ning, 15 procent på grund av pension och reste-
rande av övrig orsak.

Hel- och deltidsanställda
Nyckeltal 2013 2014 2015

Tillsvidareanställda kvinnor
Heltid 100 procent 75,5 81,8 81,7

Deltid -74 procent 7,5 4,0 3,3

Deltid 75-99 procent 17,0 14,2 15,0

Tillsvidareanställda män
Heltid 100 procent 90,0 93,6 91,9

Deltid - 74 procent 6,2 3,1 2,6

Deltid 75-99 procent 3,8 3,3 5,5

Kommunstyrelsens mål lyder: ”Håbo kommun är 
en attraktiv arbetsgivare”. Ett sätt att uppnå det 
är att erbjuda full sysselsättning till de medarbe-
tare som så önskar.

Kollektivavtalet 
Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov 
av arbetskraft ska kommunen, innan nyanställ-
ning sker, pröva om man kan erbjuda höjd syssel-
sättningsgrad till en redan deltidsanställd arbets-
tagare på arbetsstället och som anmält intresse för 
detta.

Bland alla tillsvidareanställda kvinnor i kommu-
nen är andelen heltidsanställda 81,7 procent. 
Motsvarande siffra för männen är högre än 
kvinnornas med nuvarande 91,9 procent. Det är 
alltså främst kvinnor som är sysselsatta i verk-
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samheter med många deltidsanställningar, som 
vård och omsorg och skolmåltidsverksamhet.
På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 85 
procent av de tillsvidareanställda kvinnorna 
heltid. Motsvarande siffra för övriga förvaltningar 
är 100 procent för bygg- och miljöförvaltningen, 91 
procent för barn- och utbildningsförvaltningen och 
63 procent för socialförvaltningen.

Åldersstruktur
Genomsnittsåldern bland kommunens samtliga 
månadsavlönade är 46,2 år. De tillsvidareanställ-
das snittsålder är 46,6 år. Genomsnittsåldern för 
den tidsbegränsat anställda personalen är lägre 
med 35,7 år.

Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgör 38,7 
procent av alla tillsvidareanställda (år 2013 38,4 
procent, år 2014 39,1 procent).

Antal tillsvidareanställda
Indelning i åldersgrupp och 
procent

Kvinnor Män Alla

Antal 1 029 242 1 271

20-29 8,6 12,5 9,3

30-39 21,3 19,6 21,0

40-49 31,6 28,6 31,0

50-59 28,6 24,1 27,8

60 och över 9,9 15,2 10,9

Pensionsavgångar
Under 2015 valde 26 anställda att gå i pension. År 
2014 var motsvarande siffra 32 och under 2013 var 
det 25 anställda som gick i pension.

Av de som under året valde att gå i pension var 15 
stycken under 65 år och 5 stycken över 65 år.

Arbetad tid och resursanvändning
För att beskriva hur de anställdas avtalade 
arbetstid används redovisar kommunen den 
faktiskt arbetade tiden och olika former av från-
varo. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro 
samt lagstadgad och annan överenskommen 
ledighet. Avtalad arbetstid är det möjliga antalet 
arbetade timmar per år, men med helgdagar 
borträknade. Vid beräkning av den totala arbetade 
tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och 
övertid, som inte ingår i den avtalade arbetstiden.

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under 
hela 2015 avser kommunens alla månadsavlönan-
de och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser 
(AB). Den arbetade tiden utgör 1 970 400 timmar, 
vilket motsvarar cirka 76 procent av den avtalade 
tiden.

Arbetad tid och frånvaro
timmar i 1000-tal 2013 %t 2014 % 2015 %

Arbetstid enligt 
avtal

2 547 100 2 546 100 2 604 100

Summa från-
varo

636 25,0 633 24,8 661 25,3

Övertid och 
mertid

25 1,0 25 1,0 27 1,0

Totalt arbetad 
tid

1 936 76,0 1 938 76,2 1 970 75,7
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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 anställ-
da i kommunen, inklusive timavlönade men 
exklusive feriearbetarna, totalt 1 265 årsarbeten. 
Dessa fördelar sig per förvaltning enligt följande: 
kommunstyrelsens förvaltning 210 årsarbetare, 
bygg- och miljöförvaltningen 19 årsarbetare, 
barn- och utbildningsförvaltningen 660 årsarbe-
tare och socialförvaltningen 376 årsarbetare.

Sjukfrånvaro

Hälsotal
Sjukfrånvarotalet i procent av tillgänglig arbetstid 
har fortsatt öka i jämförelse med året innan. Det 
är en ökning med 0,5 procent till totalt 7,2 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.

Nyckeltal sjukfrånvaro
Procent 2013 2014 2015

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden

6,4 6,7 7,2

Sjukfrånvaro för kvinnor av den till-
gängliga ordinarie arbetstiden

7,2 7,4 8,2

Sjukfrånvaro för män av den tillgäng-
liga ordinarie arbetstiden

3,2 3,8 3,6

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år 
och yngre

4,0 4,4 5,6

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 6,8 6,7 7,6

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år 
och äldre

6,7 7,5 7,3

Andel i % av total sjukfrånvaro som 
varat 60 dagar eller mer

48,4 48,6 48,8

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges 
nedan (2014 års siffror inom parentes):
• Kommunstyrelsens förvaltning 7,1 procent (3,0)
• Miljö- och teknikförvaltningen -- procent (6,8)
• Bygg- och miljöförvaltningen 5,6 procent (3,0)
• Barn- och utbildningsförvaltningen 7,1 procent
• Bildningsförvaltningen -- procent (6,6)

• Skolförvaltningen -- procent (7,5)
• Socialförvaltningen 7,6 procent (6,6) 

Sjuklönekostnaden för sjukperioden dag 2-14 är 
totalt i hela kommunen 7 879 tkr under året.

Den 31 december 2015 var 56 anställda i kommu-
nen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, 
antingen på hel- eller deltid. 2014 var motsvarande 
siffra 47 personer och 2013 var den 48 personer.

Korttidssjukfrånvaro
Inför 2016 är kommunstyrelsens mål att Håbo 
kommun som attraktiv arbetsgivare ska halvera 
korttidsfrånvaron.

Korttidsfrånvaron avseende dag 1-14 är 4,1 procent 
av arbetstid enligt avtal inklusive tidsbegränsat 
anställda, timavlönade och inklusive övertid/
mertid. Motsvarande siffra för år 2014 var 4,0 
procent och för år 2013 3,7 procent.
 
Arbetsmiljö och företagshälsovård
Håbo kommun har ramavtal med Enköpingshäl-
san AB för företagshälsovårdstjänster för kommu-
nens personal. Det är därmed filialen Företagshäl-
sovården Håbohälsan som är vår huvudsakliga 
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.

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård 
under året hos Håbohälsan är 259 tkr vilket kan 
jämföras med 565 tkr för år 2014 och 236 tkr för 
år 2013.

Antalet använda timmar för företagshälsovård 
under året är totalt 175 timmar. Fördelningen är 
för respektive tjänst enligt följande: företagsläkare 
75 timmar, beteendevetare 42 timmar, företags-
sköterska 26 timmar, ergonom 14 timmar och 
skyddsingenjör 0 timmar.
Snittkostnaden för företagshälsovård per månads-
avlönad var därmed 185 kronor (för år 2014: 417 
kronor och 2013: 177 kronor).

Friskvård
Totalt har kommunen 39 friskvårdsinspiratörer 
fördelade på olika arbetsplatser. Detta är ett led i 
kommunens åtgärder för att främja de anställdas 
hälsa och minska sjukfrånvaron.
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Kommunens medarbetare har möjlighet att 
använda arbetstid till friskvård, den så kallade 
friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter.

Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda till 
aktiviteter enligt skatteverkets regelverk, för att 
stimulera och främja personalens förutsättningar 
till ökad fysisk och psykisk hälsa.

Simhallen erbjuder vattengymnastik och fritt bad 
för kommunens anställda på angivna tider. Social-
förvaltningens rehabiliteringsenhet delar trä-
ningslokalen 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 för 
tjänsten, marknadsläget samt resultatet i de 
centrala lönekollektivavtalen. Medellönen beräk-
nas som ett medelvärde av överenskommen lön 
inklusive fasta tillägg, för all månads- och timavlö-
nad personal enligt Allmänna bestämmelser.

Medellön
kronor per månad 2013 2014 2015

Kvinnor 24 675 25 460 25 930

Män 25 738 25 896 26 759

Totalt 24 895 25 557 26 113

Medellönen ökade mest för männen. De senaste 
två åren har dock kvinnorna stått för den största 
löneökningen.

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 26 492 30 846 27 754

Bygg- och miljöförvaltningen 31 462 32 525 31 924

Barn- och utbildningsförvalt-
ningen

27 355 27 232 27 326

Socialförvaltningen 23 662 22 030 23 399

Totalt 25 930 26 759 26 113

Personalkostnad
Personalkostnader består av löner för arbetad och 
ej arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter, 
pensionskostnader och 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

i 1000-tal kronor
Totalt Lön för arbe-

tad tid

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

År 2006 381 340
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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 
riket där cirka 43 procent av bostadsbeståndet 
utgörs av småhus.

Under 2015 färdigställdes drygt ett 20-tal småhus 
i Håbo kommun. Uppförandet av 110 hyreslägen-
heter på Glastomten påbörjades under året och 
förväntas vara klart under 2016. Ett 40-tal nya 
småhus påbörjades i Frösundavik och förväntas bli 
färdigställda under 2016.

Arbetet med ett förslag till detaljplan för Bålsta 
centrum, etapp 1 med nytt resecentrum, busster-
minal, ca 700 lägenheter, handel- och verksam-
hetslokaler har pågått under 2015. Kommunstyrel-
sen beslutade 23/11 att skicka förslaget på samråd. 
Samrådet pågår t o m 22/2 2016 och detaljplanen 
beräknas antas senhösten 2016. Byggstart beräk-
nas till början av 2017.

Befolkningen 
Befolkningstillväxten fortsätter i Håbo kommun. 
Det totala antalet invånare uppgick till 20 279 
personer vid årsskiftet. Under 2015 ökade befolk-
ningen med 245 personer, vilket är 179 personer 
fler än under 2014. Den procentuella befolknings-
ökningen i Håbo kommun var 1,22 procent under 
2015, vilket är en starkare ökning än rikets totala 
befolkningstillväxt på 1,06 procent.

Majoriteten av kommunens befolkning, drygt 75 
procent, är bosatta i Bålsta tätort, som är länets 
tredje största tätort efter Uppsala och Enköping.
Kommunens befokningstillväxt under 2015 berod-
de på ett positivt födelsenetto såväl som positivt 
flyttnetto. Håbo kommun har ett fortsatt högt 
barnafödande. Under året föddes 195 personer och 
118 personer avled, vilket skapar ett positivt 
födelsenetto på 77 personer.

1 364 personer flyttade in till kommunen medan 1 
197 personer flyttade ut från kommunen. Det 
innebär att Håbo kommun hade ett positivt 
flyttnetto på 197 personer under 2015.

Befolkningsprognosen från 2015 indikerade en 
befolkningsökning på 118 personer. Reell ökning 

blev istället 245 personer, vilket är en avvikelse på 

127 personer. Befolkningsprognosen lyckades 
förutspå antalet födda, döda och utflyttade väl. 
Antalet inflyttare var ovanligt högt under 2015 
och underskattades därför i prognosen. Att antalet 
inflyttare var högre än vanligt förklarar varför 
befolkningsprognosen förutspådde en lägre befolk-
ningsökning än det verkliga utfallet.

För att ta fram en befolkningsprognos görs ett 
antal antagande om den framtida befolkningsut-
vecklingen utifrån tidigare år. Antaganden som 
gjordes för befolkningsprognosen från 2015 utgår 
från tidigare års inflyttning, utflyttning, frukt-
samhet och dödlighet. Att prognosen från 2015 får 
en avvikelse beror framförallt på att fler inflytt-
ningar har skett under 2015 jämfört med tidigare 
år.

Befolkningsprognos

Ålder
Prognos 

2015-12-31
Utfall  

2015-12-31
 

Avvikelse

0-6 år 1 686 1 697 11

7-9 år 893 913 20

10-12 år 877 892 15

13-15 år 816 838 22

16-19 år 987 978 -9

20-29 år 2 218 2 206 -12

30-44 år 3 837 3 897 60

45-64 år 5 219 5 249 30

65-79 år 3 049 3 038 -11

80-w år 570 571 1

Totalt 20 152 20 279 127

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 
uppgår till 167 personer, vilket är en minskning 
jämfört med tidigare år.

Totalt flyttade 1 364 personer till kommunen och 1 
197 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 62 personer under 2015.
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In- och utflyttning
Inflyttning 

2015
Utflyttning 

2015
Flyttnetto 

2014
Flyttnetto 

2014

Egna länet 137 241 -104 -117

Övriga Sverige 1103 894 209 51

Utlandet 124 62 62 47

Totalt 1364 1197 167 -19

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 riket.

Gruppen 20- till 29-åringar är lägre jämfört med 
länet och riket. Många unga vuxna i 20- till 
30-årsåldern flyttar från kommunen för att söka 
arbete och studier vilket ger en lägre andel i dessa 
åldersgrupper i kommunen.

Andelen 30- till 79-åringar är ungefär den samma 
i Håbo kommun som i Uppsala län såväl som riket. 
Andelen personer över 80 år är betydligt lägre i 
Håbo kommun jämfört med övriga länet och riket. 
Antalet personer över 80 år har dock 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.

Antal personer över 80 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 ca 30 ha för industri-
ell verksamhet. Under 2015 slutfördes även projek-
tering av Dragets industriområde. Upphandling av 
utbyggnad av infrastruktur genomfördes under 
året och försäljning av tomterna förväntas ske 
under 2016.

Branschspridning
Kommunen är Håbos största arbetsgivare med 
många anställda inom vård, omsorg och utbild-
ning. Kommunens näringsliv består till stor del av 
mindre företag och ett mindre antal medelstora 
företag. Verksamheterna är spridda med stora 
delar av arbetsstyrkan sysselsatta med tillverk-
ning, byggverksamhet, handel och tjänster.

Branschspridning
Bransch Antal Procentuellt

Jordbruk, skogsbruk och fiske 78 1,4

Tillverkning och utvinning 582 10,5

Byggverksamhet 791 14,3

Handel, hotell och restaurang 857 15,5

Transport 318 5,7

Tjänster 741 13,4

Utbildning 911 16,4

Vård och omsorg 663 12,0

Offentlig förvaltning och försvar 237 4,3

Ej specificerat 362 6,5

Totalt 5 540 100,0

Arbetspendling
Håbo kommun har en bra strategiskt placering 
mitt i Mälardalen och längs med Mälarbanan och 
E18. Kommunens fördelaktiga geografiska place-
ring är en förutsättning för den arbetspendling 
som sker i kommunen, främst mot Storstockholm 
men även mot Uppsala, Enköping och Västerås. 
Pendeltåg och regionaltåg möjliggör att en stor del 
kommunens befolkning kan jobba i andra kommu-
ner i Mälardalsregionen.

Totalt pendlar 6 545 personer ut från Håbo kom-
mun. Inpendlingen till kommunen uppgår till 2 
043 personer. Att antalet personer som pendlar ut 
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från kommunen är fler än antalet personer som 
pendlar in innebär att Håbo kommun har ett 
negativt pendlingsnetto. Det negativa pendlings-
nettot uppgår till 4 502 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 5 587 personer pendlar. Därefter är Uppsala 
län med 638 pendlare följt av Västmanlands län 
med 116 pendlare vanligast. Inpendlingen uppgår 
till 2 043 personer. Cirka hälften av dessa, 1 024 
stycken, pendlar in från Stockholms län. Från 
Uppsala län pendlar 797 personer till Håbo 
kommun. Det har skett en kontinuerlig ökning av 
antalet personer som pendlar in till Håbo kom-
mun. Under de senaste åren har ökningen av 
inpendlingen varit större utpendlingen, vilket 
medfört att det negativa pendlingsnettot minskat 
något.

Arbetspendling
Håbo kommun

Förvärvsarbetande befolkning 10 042

Arbetstillfällen 5 540

Utpendling 6 545

Inpendling 2 043

Nettopendling -4 502

Arbetslöshet
I slutet av 2015 uppgick andelen som var arbets-
lösa, i arbetsmarknadspolitiska program eller 
arbetssökande till 3,4 procent av befolkningen i 
förvärvsarbetande ålder i Håbo kommun. Det är 
något färre än vid samma tid förra året då 3,5 
procent av befolkningen i förvärvsarbetande ålder 
var arbetslösa.

Uppsala län har en låg arbetslöshet jämfört med 
riket. Under 2015 var Uppsala det län med den 
lägsta arbetslösheten. Även bland ungdomar har 
Uppsala län såväl som Håbo kommun en låg 
arbetslöshet. I Håbo kommun var ungdomsarbets-
lösheten 5,5 procent, vilket kan jämföras med riket 
där motsvarande siffra var 8,1 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

2010 3,3 5,1 6,9

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
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Resultaträkning koncern
tkr Not Koncern 2014 Kommun 2014 Koncern 2015 Kommun 2015

Verksamhetens intäkter 1 346 631 241 219 375 086 271 936

Verksamhetens kostnader 2 -1 127 418 -1 090 620 -1 166 497 -1 136 066

Avskrivningar 3 -83 766 -57 594 -86 773 -58 299

Verksamhetens nettokostnad -864 553 -906 995 -878 184 -922 429
Skatteintäkter 911 088 911 088 947 587 947 587

Generella statsbidrag och utjämning 30 459 30 459 29 354 29 354

Finansiella intäkter 4 678 2 763 398 11 698

Finansiella kostnader 5 -42 599 -20 414 -35 931 -17 309

Resultat före extraordinära poster 35 073 16 901 63 224 48 901
Uppskjuten skatt -3 427 0 -12 106 0

Skatter på årets resultat 6 -4 229 0 -7 083 0

Årets resultat 7 27 417 16 901 44 035 48 901
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Balansräkning koncern
TILLGÅNGAR  tkr Not Koncern 2014 Kommun 2014 Koncern 2015 Kommun 2015

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 876 869 1 041 251 1 963 756 1 109 509

Maskiner och inventarier 9 29 561 21 989 28 372 20 368

Finansiella anläggningstillgångar 10 6 118 23 527 17 100 20 220

Bidrag till statlig infrastruktur 34 960 34 960 33 440 33 440

Summa anläggningstillgångar 1 947 508 1 121 726 2 042 668 1 183 537

Omsättningstillgångar
Förråd med mera 31 31 31 31

Exploateringsfastigheter 11 55 393 31 240 55 975 31 863

Fordringar 12 78 982 75 644 113 568 99 389

Kassa och bank 13 48 278 19 272 98 380 56 268

Summa omsättningstillgångar 182 684 126 186 267 954 187 551

Summa tillgångar 2 130 192 1 247 915 2 310 622 1 371 088

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14 365 621 273 720 419 107 322 621
I:   Årets resultat 27 417 16 901 44 035 48 901

II:  Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 14 700

III: Övrigt eget kapital 323 504 242 119 360 372 259 020

Avsättningar
Pensioner 15 89 264 84 480 96 901 91 290

Övriga avsättningar 16 45 477 33 930 35 718 22 420

Summa avsättningar 134 741 118 410 132 619 113 710

Skulder
Långfristiga skulder 17 1 426 501 680 086 1 534 411 742 849

Kortfristiga skulder 18 203 329 175 699 224 485 191 908

Summa skulder 1 629 830 855 785 1 758 896 934 757

Summa eget kapital och skulder 2 130 192 1 247 915 2 310 622 1 371 088

Pensionsförpliktelser 353 931 353 931 337 326 337 326

Varav löneskatt 69 100 69 100 65 858 65 858

Borgen och ansvarförbindelser 19 89 163 669 260 94 572 721 716
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Finansieringsanalys koncern
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  tkr not Koncern 2014 Kommun 2014 Koncern 2015 Kommun 2015

Årets resultat 27 417 16 901 44 035 48 901

Justering för av- och nedskrivningar 83 766 57 594 86 773 58 299

Justering för gjorda avsättningar 1 274 992 -2 122 -4 700

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 20 34 795 30 050 9 438 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 147 252 105 537 138 124 102 500

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 13 619 13 849 -34 585 -23 744

Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter -28 664 -31 240 -582 -623

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -23 692 -28 999 21 156 16 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten 108 515 59 147 124 113 94 342

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar -163 811 -86 507 -165 424 -90 650

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 154 0 10 752 0

Utrangering 0 -1 479 0

Köp av mark -17 911

Pågående exploateringsprojekt -17 953 -17 953 -14 855 -14 855

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 76 76 -10 917

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 3 373

Kassaflöde från investeringsverksamheten -174 534 -104 384 -181 923 -120 043

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 130 301 56 300 103 714 58 500

Amortering av skuld -35 343 -157 -156 -157

Anslutningsavgifter 589 589 4 354 4 354

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 95 547 56 732 107 912 62 697

Förändring av likvida medel 29 528 11 495 50 102 36 996

Årets kassaflöde 29 528 11 495 50 102 36 996

Likvida medel vid årets början 18 750 7 777 48 278 19 272

Likvida medel vid årets slut 48 278 19 272 98 380 56 268

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början 1 282 438 574 775 1 377 490 631 075

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 1 377 490 631 075 1 481 138 689 575

Förändring av räntebärande nettoskuld 95 052 56 300 103 648 58 500
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Resultaträkning
tkr Not Kommunens bokslut 2013 Kommunens bokslut 2014 Kommunens bokslut 2015

Verksamhetens intäkter 21 267 020 241 219 271 936

Verksamhetens kostnader 22 -1 048 484 -1 090 620 -1 136 066

Avskrivningar 23 -54 771 -57 594 -58 299

Verksamhetens nettokostnad -836 235 -906 995 -922 429

Skatteintäkter 24 892 983 911 088 947 587

Generella statsbidrag och utjämning 25 13 191 30 459 29 354

Finansiella intäkter 26 3 045 2 763 11 698

Finansiella kostnader 27 -29 573 -20 414 -17 309

Årets resultat 43 411 16 901 48 901
Resultat som andel av skattenettot 4,8 % 1,8 % 5,0 %
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Balansräkning
TILLGÅNGAR tkr Not Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 28 1 019 640 1 041 253 1 109 509

Maskiner och inventarier 29 25 264 21 989 20 368

Finansiella anläggningstillgångar 30 23 537 23 527 20 220

Bidrag till statlig infrastruktur 31 36 480 34 960 33 440

Summa anläggningstillgångar 1 104 921 1 121 729 1 183 537

Omsättningstillgångar
Förråd med mera 32 31 30 31

Exploateringsfastigheter 33 0 31 240 31 863

Kortfristiga fordringar 34 89 493 75 644 99 389

Kassa och bank 35 7 777 19 272 56 268

Summa omsättningstillgångar 97 301 126 186 187 551
Summa tillgångar 1 202 222 1 247 915 1 371 088

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 36 256 819 273 720 322 621

I. Årets resultat 43 411 16 901 48 901

II: Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700

III: Övrigt eget kapital 198 707 242 119 259 020

Avsättningar
Pensioner 37 76 966 84 480 91 290

Övriga avsättningar 38 40 451 33 930 22 420

Summa avsättningar 117 417 118 410 113 710

Skulder
Långfristiga skulder 39 623 288 680 086 742 849

Kortfristiga skulder 40 204 698 175 699 191 908

Summa skulder 827 986 855 785 934 757
Summa eget kapital och skulder 1 202 222 1 247 915 1 371 088

Pensionsförpliktelser 37 367 431 353 931 337 326

Varav löneskatt 71 736 69 100 65 858

Borgen och ansvarförbindelser 41 641 816 669 260 721 716

Not 33 Omklassificering från markreserv till omsättningsfastigheter har gjorts år 2014.
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Finansieringsanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN tkr not Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015

Årets resultat 43 411 16 901 48 901

Justering för av- och nedskrivningar 54 771 57 594 58 299

Justering för gjorda avsättningar 11 927 991 -4 700

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 42 2 412 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 112 521 75 487 102 500

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 4 804 13 849 -23 744

Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter 0 -1 190 -623

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 30 044 -28 999 16 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten 147 369 59 147 94 342

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar -148 305 -86 790 -90 650

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 201 0 0

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 5 327 283 0

Köp av mark 0 0 -17 911

Pågående exploateringsprojekt 0 -17 953 -14 855

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 923 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 76 3 373

Kassaflöde från investeringsverksamheten -144 700 -104 384 -120 043

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 56 300 58 500

Amortering av skuld -3 000 -157 -157

Anslutningsavgifter 2 846 589 4 354

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -154 56 732 62 697

Förändring av likvida medel 2 515 11 495 36 996

Årets kassaflöde 2 515 11 495 36 996

Likvida medel vid årets början 5 262 7 777 19 272

Likvida medel vid årets slut 7 777 19 272 56 268

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början 580 775 574 775 631 075

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 577 775 631 075 689 575

Förändring av räntebärande nettoskuld -3 000 56 300 58 500
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Driftredovisning
Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för 
nämnderna för året. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.

SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse

Kommunfullmäktige -712 -988 -1 173 185

Stöd till politiska partier -905 -924 -1 000 76

Valnämnden -181 0 -7 7

Revision -940 -698 -1 095 397

Kommunstyrelsen -165 533 -176 920 -184 164 7 244

Räddningstjänst -17 540 -18 050 -18 050 0

Överförmyndarnämnd -1 364 -1 366 -1 318 -48

Socialnämnd -67 560 -57 769 -61 163 3 394

Bygg- och miljönämnd -9 241 -8 016 -10 477 2 461

Barn- och utbildningsnämnd -463 560 -470 871 -477 189 6 318

Vård- och omsorgsnämnd -178 750 -196 948 -198 198 1 250

Summa skattefinansierade verksamheter -906 286 -932 550 -953 834 21 284
TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER
Avfallshantering -1 044 -658 0 -658

Summa taxefinansierade verksamheter -1 044 -658 0 -658

FINANSFÖRVALTNING
Pensions- och upplupna lönekostnader -11 721 -15 926 -11 758 -4 168

Återbetalning sjukförsäkringsavgift 0 6 192 0 6 192

Avskrivningar -12 337 -7 706 -7 705 -1

Internränta 23 589 29 860 31 188 -1 328

Exploatering och reavinster 1 941 -127 0 -127

Summa finansförvaltning 1 472 12 293 11 725 568

FINANSKONTON
Skatteintäkter 913 107 948 262 949 862 -1 600

Slutavräkning -2 020 -675 3 261 -3 936

Statsbidrag och utjämning 30 459 29 354 34 697 -5 343

Finansiella intäkter 2 763 11 698 3 000 8 698

Finansiella kostnader -21 550 -18 823 -30 531 11 708

Summa finansiering 922 759 969 816 960 289 9 527

Årets resultat 16 901 48 901 18 180 30 721
Resultat som andel av skattenettot 1,8 % 5,0 % 1,8 %

Bokslut för år 2014 har justerats beroende på organisationsförändringar gjorda under år 2015. Anledningen till  
justeringarna mellan nämnderna är att öka jämförbarheten mellan åren. 
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Investeringsredovisning
tkr Budget 2015 Bokslut 2015

Nämnder Netto Inkomster Utgifter Netto Justering pågåen-
de projekt till 2016

Budget netto-
avvikelse

Kommunstyrelsen -6 337 0 -2 463 -2 463 -2 373 1 501

KS tekniska avdelning -92 927 0 -76 638 -76 638 -15 541 748

KS köp fastigheter 0 0 -1 007 -1 007 0 -1 007

Socialnämnd 0 0 -29 -29 0 -29

Bygg- och miljönämnd 0 0 -120 -120 0 -120

Barn- och utbildningsnämnd -3 356 0 -3 518 -3 518 0 -162

Vård- och omsorgsnämnd -450 0 -184 -184 0 266

Summa skattefinansierade verksamher -103 070 0 -83 959 -83 959 -17 914 1 197

Avfallsverksamhet -335 0 -105 -105 -230 0

VA-verksamhet -14 051 0 -6 586 -6 586 -7 465 0

Summa taxefinansierade verksamheter -14 386 0 -6 691 -6 691 -7 695 0

Summa -117 456 0 -90 650 -90 650 -25 609 1 197

tkr Budget 2015 Bokslut 2015

Nämnder Netto Inkomster Utgifter Netto Justering pågåen-
de projekt till 2016

Budget netto- 
avvikelse

Exploateringsinvestering i skatte- 
finansierad verksamhet

-10 255 50 -10 112 -10 062 -193 0

Exploateringsinvestering i taxe- 
finansierad verksamhet

-2 592 0 -4 793 -4 793 2 201 0

Ökning omsättningstillgångar -3 820 0 -509 -509 -3 311 0

Summa -16 667 50 -15 414 -15 364 -1 303 0 
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Exploateringsredovisning
Under de kommande åren ökar exploateringsverk-
samheten i kommunen. Detta tillsammans med 
nya bokföringsmässiga krav på redovisning och 
omfattningen av exploateringsverksamheten i 
kommunen gör att verksamheten budgeteras och 
redovisas under detta separata avsnitt. Kommu-
nens ekonomi påverkas av exploateringsverksam-
hetens omfattning.

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- och elanlägg-
ningar m m som krävs för att marken ska vara 
byggbar.

Allmän plats det vill säga gator, parkmark, 
belysning, VA-anläggningar mm som betjänar 
exploateringsområdena redovisas som anlägg-
ningstillgång och ingår i kommunens investerings-
redovisning/budget. Inkomster som syftar till att 
finansiera dessa anläggningar ska periodiseras 
över tillgångens livslängd. Den del av exploate-
ringsfastigheten, marken som ska säljas, ska 
klassificeras och värderas som omsättningstill-
gång. Resultatet från försäljningen av exploate-
ringsfastigheten påverkar kommunens resultat-
räkning.

Totalt nedlagda utgifter i kommunens exploateringsverk-
samhet

tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Budget- 
avvi-
kelse

Inkomster 6 078 50 -6 028

Utgifter -48 999 -22 745 -15 414 7 331

Summa netto- 
exploatering

-48 999 -16 667 -15 364 1 303

Specifikation:
Utgift för anlägg-
ningstillgång,  
skattefinansierat

-13 090 -15 335 -10 112 5 223

Skuld för anlägg-
ningsavgift, skatte-
finansierat

5 080 50 -5 030

Utgift för anlägg-
ningstillgång VA

-4 963 -3 590 -4 793 -1 203

Skuld för anlägg-
ningsavgift VA

998 -998

Summa till balans-
räkning

-18 053 -12 847 -14 855 -2 008

Utgift för omsätt-
ningstillgång

-31 045 -3 820 -509 3 311

Nettoexploateringen visar vilka utgifter och 
inkomster kommunen totalt sett har. Hur detta 
påverkar balans- och resultaträkning visas i 
specifikationen.

15,4 mkr är summan av årets inkomster och 
utgifter i alla nu redovisade projekt. 10,1 mkr har 
använts till anläggningstillgångar som gator och 
parkmark, 4,8 mkr har använts till VA-anlägg-
ningar, 509 tkr har använts till omsättningstill-
gångar, det vill säga mark som ska säljas.

Budgetavvikelserna beror på att projekten genom-
förs i lite långsammare takt än beräknat, generellt 
beroende på personalbrist. Överskjutande budget i 
projekten överförs därför till år 2016.

Projekten är i utbyggnadskede, försäljningar 
inleds år 2016 och försäljningsintäkter väntas 
inkomma från år 2016.

Hittills för år 2014 och 2015 har 64,4 mkr ned-
lagts i exploatering, varav 23,2 i anläggningar som 
gator och parkmark, 9,8 mkr i VA-anläggningar 
och 31,5 mkr i mark som ska säljas

För varje nytt exploateringsprojekt behandlas 
budgeten i kommunstyrelsen där projektets 
ekonomiska resultat redovisas.

Exploateringsredovisning per projekt
 
Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4

tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Budget- 
avvi-
kelse

Inkomster 6 078 50 -6 028

Utgifter -25 064 -3 354 -3 843 -489

Summa nettoexploa-
tering

-25 064 2 724 -3 793 -6 517

Specifikation:
Utgift för anlägg-
ningstillgång,  
skattefinansierat

-12 117 -3 219 -3 322 -103

Skuld för anlägg-
ningsavgift, skatte-
finansierat

5 080 50 -5 030

Utgift för anlägg-
ningstillgång VA

-4 599 -135 -521 -386

Skuld för anlägg-
ningsavgift VA

998 -998

Summa till balans-
räkning

-16 716 2 724 -3 793 -6 517

Utgift för omsätt-
ningstillgång

-8 348
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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. Hittills för år 
2014 och 2015 är det använt 28,9 mkr i projektet 
varav 20,6 mkr för anläggningar avseende projek-
tering, utförande av rondell och komplettering/
ombyggnad av gata förbi räddningstjänsten 
inklusive VA samt 8,3 mkr för mark som tidigare 
har förvärvats och som ska säljas. Anläggningsav-
gifter och anslutningsavgifter har ännu inte 
erlagts, varför projektet i år avviker mot budgete-
rat.

Frösundavik etapp 1

tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Budget- 
avvi-
kelse

Inkomster

Utgifter -77 -14 053 -10 312 3 741

Summa nettoexploa-
tering

-77 -14 053 -10 312 3 741

Specifikation:
Utgift för anlägg-
ningstillgång, skat-
tefinansierat

-46 -10 545 -6 279 4 266

Utgift för anlägg-
ningstillgång VA

-31 -2 985 -3 781 -796

Skuld för anlägg-
ningsavgift VA

Summa till balans-
räkning

-77 -13 530 -10 060 3 470

Utgift för omsätt-
ningstillgång

-523 -252 271

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 135 bostäder 
fördelade på cirka 95 enbostadshus och 40 lägen-
heter. I första etappen byggs nu totalt 21 hus och 
delar av den allmänna infrastrukturen. Exploate-
ringsavtal och projektbudget behandlades i kom-
munfullmäktige i december. Hittills för år 2014 
och 2015 har 10,4 mkr nedlagts i projektet jämfört 
med budgeterat 14,1 mkr. Avvikelsen beror på att 
fakturor har ankommit år 2016.

Draget

tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Budget- 
avvi-
kelse

Inkomster

Utgifter -23 316 -3 314 -1 167 2 147

Summa nettoexploa-
tering

-23 316 -3 314 -1 167 2 147

Specifikation:
Utgift för anläggnings-
tillgång, skatte- 
finansierat

-580 -207 -455 -248

Utgift för anläggnings-
tillgång VA

-218 -207 -454 -247

Summa till balans-
räkning

-798 -414 -909 -495

Utgift för omsättnings-
tillgång

-22 518 -2 900 -258 2 642

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 mkr i syfte 
att iordningställa industriområde. Projektering för 
infrastrukturen pågår och upphandling av entre-
prenör pågår under hösten. Exploateringsbudget 
fastställdes i fullmäktige i september. Nedlagda 
utgifter år 2014 och år 2015 är, förutom markinkö-
pet, projekteringsutgifter på 1,2 mkr. Utgifterna 
är lägre än väntat år 2015 beroende på utdragen 
upphandlingsprocess.

Svarta Lutans väg

Tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Budget- 
avvi-
kelse

Inkomster

Utgifter -542 -2 024 -59 1 965

Summa netto- 
exploatering

-542 -2 024 -59 1 965

Specifikation:
Utgift för anlägg-
ningstillgång,  
skattefinansierat

-362 -1 364 -35 1 329

Utgift för anlägg-
ningstillgång VA

-263 -24 239

Summa till balans-
räkning

-362 -1 627 -59 1 568

Utgift för omsätt-
ningstillgång

-180 -397 397

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. 
Projektering är klar och upphandling av entrepre-
nör för utbyggnaden pågår. Försäljning av tom-
terna beräknas genomföras år 2016. Hittills för år 
2014 och 2015 är det nedlagt 600 tkr. Personal-
brist/omsättning har inneburit viss försening i 
projektet.
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Viby Äng etapp E:2

tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Budget- 
avvi-
kelse

Inkomster -33 -33

Utgifter

Summa nettoexploa-
tering

-33 -33

Specifikation:
Utgift för anläggningstill-
gång, skattefinansierat

-20 -20

Utgift för anläggnings-
tillgång VA

-13 -13

Summa till balans-
räkning

-33 -33

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveck-
ling gällande Viby Äng etapp E:2 godkändes av 
kommunstyrelsen i maj 2015. Området omfattar 
cirka 35 bostäder i småhus/parhus/radhus. Arbe-
ten med att genomföra detaljplanen har startat 
och beräknas färdigställas till 2017. Ingen budget 
har upprättats på grund av kostnadernas ringa 
omfattning.
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Redovisningsprinciper
Den externa resultat- och balansräkningen är 
upprättad enligt den kommunala redovisningsla-
gen. Finansieringsanalys är upprättad enligt 
rekommendationer nr 16 2005 från Rådet för 
kommunal redovisning. Drift- och investeringsre-
dovisningen uppfyller kraven på avstämningsmöj-
lighet 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 materi-
ella anläggningstillgångar är beloppsgränsen ett 
halvt prisbasbelopp.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 
redovisas som en förutbetald intäkt bland långfris-
tiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. Fastigheter skrivs 
av med 33 år, fritidsanläggningar, utemiljöer och 
belysning med 20 år, gator och vägar 33 år, VA 
fasigheter 25 år och ledningar 70 år. I kommunen 
påbörjas avskrivningar av anläggningar när 
anläggningen tas i bruk. Byte av redovisnings-
princip till komponentavskrivning enligt RKR 11.4 
kommer att ske 2016-01-01. 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.

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.

Redovisning av hyres-/leasingavtal
Redovisningsrådet (RKR) skiljer på två typer av 
leasingavtal, finansiella eller operationella. Klas-
sificeringen av leasingavtalet grundar sig på 
transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finan-
siellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av 
objektet i fråga medan ett operationellt leasingav-
tal motsvarar hyra av objektet. Avgörande för 
klassificeringen är i huvudsak vilken omfattning 
de ekonomiska risker och fördelar som är förknip-
pade med ägandet av det aktuella leasingobjektet 
enligt en helhetsbedömning finns hos leasegivaren 
eller hos leasetagaren. Om riskerna och fördelarna 
av avtalet i huvudsak finns hos leasetagaren är 
det att betrakta 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 väsentligt 
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.

Från och med år 1998 redovisar kommunen sina 
pensionsåtagandena enligt redovisningslagens 
blandade modell. Den innebär att pensionsförmå-
ner som intjänats före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse 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.
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Redovisning av särskild löneskatt
Enligt en rekommendation från Rådet för kommu-
nal 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).

Effekterna av förändrad RIPS-ränta
Effekterna av den förändrade diskonteringsräntan 
har beaktats i bokslutet för 2013 såväl i ansvars-
förbindelse, balansräkning som resultaträkning. 
Den resultateffekt som uppkommer p g a föränd-
ringen i balansräkningen ska följaktligen redovi-
sas i resultaträkningen som en finansiell post. 
Posten klassificeras som en jämförelsestörande 
post enligt rekommendation nr 3.1.

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 2014 
och 2015 resultatföras i bokslutet för år 2015.

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.

Vattenverkets eget kapital 
Denna redovisningsprincip ändrades år 2010. En 
tillämpning av redovisningsrådets rekommenda-
tion RKR 18 innebär att vattenverkets eget kapital 
har omklassificerats till kortfristig fordran, vilket 
tidigare redovisats som en not till kommunens 
egna kapital.

Bidrag till infrastrukturella 
investeringar, rekommendation 6.2 
från RKR 
Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om 
kommunal medfinansiering av Citybanan. Bidra-
get på 38,0 mkr är bokfört både som en tillgång 
och som en avsättning på balansräkningen. 
Upplösning av bidraget kommer att påbörjas det år 
som utbetalningen sker och under 25 år. Utbetal-
ningen har påbörjats under 2013 med 4,5 mkr. 
Den avsättning som kommunen gjorde 2013 har 
indexuppräknats med index enligt avtal. För 
kommunen blev kostnaden för indexuppräkning för 
åren 2009–2015 cirka 7,2 mkr.

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.
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Notförteckning
Noter - Koncern resultaträkning

Not 1
Verksamhetens intäkter
tkr 2014 2015

Försäljningshjälpmedel 14 272 14 281

Taxor och avgifter 102 558 103 938

Hyror och arrenden 102 880 99 465

Bidrag 73 579 97 262

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader

28 497 29 723

Försäljning av mark och fastigheter 24 845 24 225

Jämförelsestörande post

Återbetalning premier AFA 0 6 192

Summa 346 631 375 086

Not 2
Verksamhetens kostnader
tkr 2014 2015

Material, entreprenader, konsul-
ter,  bidrag och transfereringar

-248 755 -249 753

Kostnader för arbetskraft -651 014 -695 752

Övriga verksamhetskostnader -227 649 -220 991

Kostnader för såld mark 0 0

Summa -1 127 418 -1 166 497

Not 3
Avskrivningar
tkr 2014 2015

Fastigheter och anläggningar -72 385 -77 789

Inventarier -11 381 -8 984

Summa -83 766 -86 773

Not 4
Finansiella intäkter
tkr 2014 2015

Ränteintäkter 132 64

Övrigt 546 334

Summa 678 398

Not 5
Finansiella kostnader
tkr 2014 2015

Räntekostnader -40 565 -34 225

Ränta på pensioner -1 132 -1 524

Indexuppräkning Citybanan -301

Bankkostnader -296 -170

Checkkredit -305 -12

Förändring Ripsränta pensioner 0 0

Summa -42 599 -35 931

Not 6
Skatt på årets resultat
tkr 2014 2015

Aktuell skatt på årets resultat -4 229 -7 083

Summa -4 229 -7 083

Uppskjutna skatter -3 427 -12 106

Summa -3 427 -12 106

Not 7
Förändring av eget kapital, 
tkr 2014 2015

Håbo kommun 16 901 39 711

Håbohus AB 9 495 13 348

Håbo Marknads AB 1 219 -8 737

Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Enköping-Håbo

-198 -287

Summa 27 417 44 035

Noter - Koncern balansräkning

Not 8
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
tkr 2014 2015

Bokfört värde 1 814 494 1 876 868

Justering avskrivning K3 2013 -1 932 0

Årets anskaffning 172 558 172 355

Omklassificering -30 050 1 498

Avskrivning -71 078 -76 194

Utrangering 0 -19

Investeringsbidrag 0 0

Försäljning -7 125 -10 752

Summa 1 876 869 1 963 756

Not 9
Maskiner och inventarier
tkr 2014 2015

Bokfört värde 1/1 31 631 29 510

Årets anskaffning 9 206 7 923

Bidrag 0 0

Försäljning -29 0

Utrangering 0 0

Avskrivning -11 247 -9 061

Summa 29 561 28 372
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Not 10
Finansiella anläggningstillgångar
tkr 2014 2015
Aktier 91 91

Andelar 1 025 12 082

Försäkringar 1 073 1 139

Långfristiga fordringar 3 929 3 788

Summa 6 118 17 100

Not 11
Exploateringsfastigheter

2014 2015

Exploateringsfastigheter Håbo Mark-
nads AB

24 153 24 112

Exploateringsfastigheter Håbo kom-
mun

31 240 31 863

Summa 55 393 55 975

Not 12
Fordringar
tkr 2014 2015

Eget Kapital, VA 470 2 767

Fakturafordran 15 402 19 627

Balansfakturering 70 0

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

2 327 13 428

Interimfordringar 23 743 12 981

Upplupna skatteintäkter 16 179 19 441

Andra kortfristiga fordringar 16 609 36 574

Avräkning skattekonto 4 182 8 750

Summa 78 982 113 568

Not 13
Kassa och bank
tkr 2014 2015

Kassa 28 39

Plusgiro 46 644 96 252

Bank 1 606 2 089

Summa 48 278 98 380

Not 14
Eget kapital
tkr 2014 2015
Håbo kommun 273 720 313 432

Håbohus AB 76 298 96 095

Håbo Fastighets AB 0 0

Håbo Marknads AB 15 911 10 169

Kommunalförbundet Räddningstjäns-
ten Enköping-Håbo

-308 -589

Summa 365 621 419 107

Not 15
Pensioner
tkr 2014 2015

Avsättning för pensioner 80 917 89 264

Årets pensionskostnad 6 718 5 201

Avsättning garanti- och visstidspension 0 0

Löneskatt på pensioner 1 629 2 436

Summa 89 264 96 901

Not 16
Övriga avsättningar
tkr 2014 2015

Avsättning medfinansiering Citybanan 33 930 22 419

Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB 50 895

Avsättning skatter Håbohus AB 11 497 12 404

Summa 45 477 35 718

Not 17
Långfristiga skulder
tkr 2014 2015

Långfristiga låneskulder 1 345 491 1 449 138

Förutbetalda anslutningsavgifter 43 078 47 431

Kapital- och pensionsförsäkringar 1 073 1 139

Statliga investeringsbidrag 4 859 4 703

Övriga lån 32 000 32 000

Summa 1 426 501 1 534 411

Not 18
Kortfristiga skulder
tkr 2014 2015

Förvaltade fonder kapital, va 0 0

Kortfristiga skulder lån, räntor 5 728 5 532

Leverantörsskulder 62 298 67 993

Personalens källskatt 9 593 10 431

Social- och skolsamfond 852 858

Kortfristiga skulder 17 733 22 760

Depositionsavgifter 25 25

Upplupna löneskulder 41 889 45 495

Arbetsgivaravgifter 11 398 12 217

Upplupen pensionsskuld 25 727 28 060

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

8 796 11 864

Förutbetald kommunalskatt 6 988 1 410

Övriga interimskulder 12 302 17 841

Summa 203 329 224 485
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Not 19
Borgen och ansvarförpliktelser
tkr 2014 2015

Föreningar 1 465 6 887

BRF Väppeby 0 0

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700

Egnahem kommunalkreditgaranti 154 136

Ansvarsförbindelse Håbohus AB 133 138

Fastighetsförteckningar Håbohus AB 86 711 86 711

Summa 89 163 94 572

Not 20
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

2014 2015

Omklassificering 30 050 0

Förändring EK obeskattad reserv 4 745 9 436

Summa 34 795 9 438

Noter - Kommunens resultaträkning

Not 21
Verksamhetens intäkter
tkr Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Försäljningsmedel 9 727 10 589 9 905

Taxor och avgifter 97 321 102 214 103 650

Hyror och arrende 23 550 24 674 25 255

Bidrag 70 890 73 521 97 201

Försäljning av verksam-
heter och entreprenader

21 432 27 515 29 723

Försäljning av anlägg-
ningstillgångar

1 683 2 706 10

Jämförelsestörande 
poster
Återbetalda premier AFA 13 449 0 6 192

Försäkringsintäkt 28 968 0 0

Summa 267 020 241 219 271 936 

Not 22
Verksamhetens kostnader
tkr Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Material, entreprena-
der, konsulter, bidrag 
och transfereringar

-236 295 -231 368 -247 118

Kostnader för arbets-
kraft

-596 226 -625 876 -666 862

Övriga verksamhets-
kostnader

-215 963 -233 376 -222 086

Summa -1 048 484 -1 090 620 -1 136 066

Not 23
Avskrivningar

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Avskrivning fastigheter -43 194 -45 549 -48 713

Avskrivningar maskiner 
och inventarier

-10 057 -10 525 -8 066

Avskrivningar bidrag 
infrastruktur

-1 520 -1 520 -1 520

Nedskrivning av anlägg-
ningar

0 0 0

Summa -54 771 -57 594 -58 299

Not 24
Skatteintäkter
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015

Kommunalskatt 897 338 913 107 948 262

Avräkningsskatt 
innevarande år

-4 830 139 860

Avräkningsskatt jus-
tering förgående år

475 -2 158 -1 535

Utjämning kollektiv-
trafik Uppsala län

0 0 0

Summa 892 983 911 088 947 587

Not 25
Generella statsbidrag och utjämning

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Kommunal fastighetsavgift 32 998 33 710 35 869

Kostnadsutjämning -29 199 -12 281 -19 100

Generella statsbidrag 0 0 2 360

Inkomstutjämning 39 592 43 959 47 780

Regleringsavgift 9 021 6 699 1 308

LSS-utjämning -39 221 -41 628 -38 863

Summa 13 191 30 459 29 354

Kommunen har erhållit särskild statsbidrag på grund av flyk-
tingsituationen ca 11,0 mkr. Enligt rekommendation från RKR 
skall bidraget periodiseras med en jämn fördelning från dec. 
2015 t.o.m 2016. Kommunen har tillämpat denna periodise-
ringsprincipen i bokslutet.

Not 26
Finansiella intäkter

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Ränteintäkter 2 329 2 224 2 173

Ränteintäkter checkkredit 364 319 80

Övriga finansiella intäkter 352 220 255

Jämförelsestörande poster
Återbetalning aktieägar-
tillskott

0 0 9 190

Summa 3 045 2 763 11 698
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Not 27
Finansiella kostnader

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Räntekostnader -19 712 -18 454 -15 640

Ränta på pensioner -1 781 -1 058 -1 488

Indexuppräkning Cityba-
nan

-95 -301 0

Övriga finansiella kostna-
der

-362 -296 -170

Checkkredit -623 -305 -11

Jämförelsestörande poster

Förändring av Ripsränta 
pensioner

-7 000 0 0

Summa -29 573 -20 414 -17 309

Noter - Kommunens balansräkning

Not 28
Fastigheter och anläggningar

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Ackumulerat anskaff-
ningsvärde

1 462 872 1 602 235 1 669 396

Ackumulerade avskriv-
ningar

-538 889 -582 595 -628 144

Bokfört värde 1/1 923 981 1 019 640 1 041 253

Årets anskaffning 139 364 97 495 116 935

Årets avskrivning -43 194 -45 549 -48 679

Utrangering 0 0 0

Investeringsbidrag -311 -283 0

Försäljning av anlägg-
ningstillgångar

-200 0 0

Omklassificering 0 -30 050 0

Bokfört värde 31/12 1 019 640 1 041 253 1 109 509

Varav

Markreserv och exploa-
teringsfastigheter

77 546 45 393 63 303

Verksamhetsfastigheter 527 336 566 134 602 938

Fastigheter för affärs-
verksamhet

314 408 310 410 304 693

Publika fastigheter 100 288 91 489 96 961

Fastigheter för övrigt 
verksamhet

62 9 874 8 806

Pågående exploate-
ringsprojekt

0 17 953 32 808

Summa 1 019 640 1 041 253 1 109 509

Not 29
Maskiner och inventarier

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Ackumulerat anskaff-
ningsvärde

91 340 100 093 107 343

Ackumulerade avskriv-
ningar

-64 960 -74 829 -85 354

Bokfört värde 1/1 26 380 25 264 21 989

Årets anskaffning 8 941 7 250 6 480

Avskrivning -9 870 -10 525 -8 101

Utrangering -187 0 0

Bokfört värde 31/12 25 264 21 989 20 368

Varav

Maskiner 1 188 789 519

Inventarier 22 803 20 056 18 765

Bilar och andra trans-
portmedel

0 0 0

Konstverk, samlingar 756 717 744

Övriga maskiner och 
inventarier

517 427 340

Summa 25 264 21 989 20 368

Not 30
Finansiella anläggningstillgångar

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Aktier
Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6

Håbo Marknads AB 1 300 st 1 300 1 300 1 300

Håbo Hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789

Upplands Lokaltrafik 0 0 0

Mälarbanan 90 st 90 90 90

Andelar

HSB 0,4 0,4 0,4

BRF Väppeby 64 78,5 0

Äpplet 0 0 0

Bålstavägen 5,8 5,8 5,8

Kommuninvest 450 450 6 018

Försäkringar

Kapital- och pensionsför-
säkringar

1 007,7 1 074 1 139

Långfristiga fordringar

Håbo Marknads AB 14 810 14 810 6 089

Förlagslån 45936 Kommun-
invest

3 788 3 788 3 788

Lån Håbo FF 231 141 0

Summa 23 536,5 23 527,3 20 219,8
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Not 31
Bidrag till statlig infrastruktur

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Medfinansiering Citybanan 38 000 36 480 34 960

Avskrivning bidrag infrastruktur -1 520 -1 520 -1 520

Summa 36 480 34 960 33 440

Not 32
Förråd
tkr Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

10 -årssmycke 31 30 31

Summa 31 30 31

Not 33
Exploateringsfastigheter

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokfört värde 1/1 0 0 31 240

Årets anskaffningar 0 1 190 623

omklassificeringar 0 30 050 0

justering/försäljning av exploa-
teringsfastigheter.

0 0 0

Bokfört värde vid årets slut 0 31 240 31 863

Not 34
Kortfristiga fordringar

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Eget kapital, VA 2 901 470 2 767

Fakturafordringar 17 482 15 590 19 818

Hyror 31 0 0

Andra kortfristiga fordringar 17 784 15 480 36 196

Avräkning skattekontot 6 312 4 182 8 186

Interimfordringar 21 257 23 743 12 981

Upplupna skatteintäkter och 
avgifter

23 726 16 179 19 441

Summa 89 493 75 644 99 389

Not 35
Kassa och bank

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Kassa 25 28 39

Plusgiro 0 17 638 54 140

Bank 7 752 1 606 2 089

Summa 7 777 19 272 56 268

Not 36
Eget kapital

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Ingående eget kapital 
enligt balansräkning

210 998 256 819 273 720

Byte av redovisningsprincip 
VA 1)

2 409 0 0

Årets resultat 43 411 16 901 48 901

Summa eget kapital 256 818 273 720 322 621

Specifikation av egna 
kapitalet

Årets resultat 43 411 16 901 48 901

Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700

Övrigt eget kapital 198 707 242 119 259 020

Varav särredovisning Av-
fallsverket 2)

3 633 2 590 1 932

Summa 256 818 273 720 322 621

1) Ändrad redovisningsprincip: En tillämpning av RKR 18 Redovisning 
av underskott innebär att VA verksamhetens eget kapital omklassifi-
cerats till kortfristig fordran för år 2012. År 2013 har underskottet 
reglerats mot VA fonden direkt.

2) Det egna kapitalet för avfallsverket ska särredovisas. Resultatet för 
respektive år ska avräknas mot inarbetat eget kapital. Underskottet 
för avfallsverket för år 2015 uppgår till 658 tkr och har avräknats mot 
avfallsverkets egna kapitalet. 

Not 37
Avsättningar pensioner

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Avsättningar för pensioner 
ingående balans

60 650 76 967 84 480

Ränteuppräkning 920 975 1 062

Basbeloppsuppräkning 533 -124 135

Nya utbetalningar -1 835 -2 130 -2 024

Sänkning av diskonterings-
räntan

5 614 0 0

Intjänad PA-KL 608 3 491 0

Slutbetalning FÅP 0 118 0

Arbetstagare som pensio-
nerats

453 0 0

Intjänad förmånbestämd 
ålderspension

6 226 3 807 9 717

Intjänad särskilt avtals-
pension

54 0 0

Nya efterlevande pensioner 418 26 437

Övrig post 139 -116 -3 846

Löneskatt pensioner 3 186 1 466 1 330

Summa 76 966 84 480 91 291

Pensionsförpliktelser

Ingående balans 343 627 367 431 353 931

Ränte- och basbelopps-
uppräkning

8 439 3 128 5 073

Gamla utbetalningar -12 493 -13 248 -13 281

Sänkning av diskonterings-
ränta

22 363 0 0
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Aktualisering -569 -540 -4 312

Bromsen 0 -1 362 0

Övrigt 1 416 1 158 -843

Förändring löneskatt 4 648 -2 636 -3 242

Summa 367 431 353 931 337 326

Senast avlästa aktualiseringsgrad: 87,0%

Not 38
Övriga avsättningar

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Avsättning Citybanan 44 840 40 451 33 930

Citybanan, årliga indexupp-
räkningar

95 300 0

Utbetalningar -4 484 -6 821 -11 510

Summa 40 451 33 930 22 420

Not 39
Långfristiga skulder

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Långfristiga låneskulder 
1/1

577 775 574 775 631 075

Nya upptagna lån under 
året

0 56 300 58 500

Amorteringar under året 0 0 0

Summa skuld 577 775 631 075 689 575

Amorteringar nästkom-
mande år. Bokförda som 
kortfristiga skulder

-3 000 0 0

Utgående långfristig 
låneskuld

574 775 631 075 689 575

Förutbetalda anslutnings-
inkomster

42 489 43 078 47 432,3

Statliga investeringsbidrag 5 016 4 860 4 702,7

Kapital- och pensionsför-
säkringar

1 008 1 073 1 139

Summa 623 288 680 086 742 849,0

Not 40
Kortfristiga skulder
tkr Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Förvaltade fonder kapital, 
va

0 0 0

Kortfristig skuld lån, räntor 5 166 2 132 1 932

Checkkredit Nordea 15 569 0 0

Leverantörsskulder 51 226 54 256 63 014

Personalens källskatt 8 969 9 367 10 194

Införsel 0 0 0

Social-  och skolsamfond 848 852 858

Kortfristiga skulder 29 254 12 708 15 547

Despositionsavgift 25 25 25

Balans fakturering 0 0 0

Upplupna löneskulder 39 946 41 161 44 670

Arbetsgivaravgifter 10 284 10 854 11 625

Upplupen pensionsskuld 24 087 25 063 27 418

Förutbetald kommunalskatt 4 830 6 988 1 396

Övriga interimsskulder 14 494 12 293 15 229

Summa 204 698 175 699 191 908

Not 41
Borgen och ansvarsförbindelser

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Borgensåtaganden

Håbohus AB 591 563 664 492 711 543

Föreningar 1 642 1 465 6 887

BRF Väppeby 45 178 0 0

Räddningstjänsten 2 450 2 450 2 450

Delsumma 640 833 668 407 720 880

Ansvarsförbindelser

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0 0

Bostadsrätter statlig kredit-
garanti

700 700 700

Egnahem kommunal kredit-
garanti

283 153 136

Delsumma 983 853 836

Summa 641 816 669 260 721 716

Not 42
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Justering för eget kapital VA 2 409 0 0

Omklassificeringar 0 0 0

Summa 2 409 0 0
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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. Vidare har kommun-
styrelsen uppsikt över verksamhet som bedrivs av 
de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen bereder 
också samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäk-
tige.

I verksamheten återfinns kommunens centrala 
funktioner för sekretariat, kvalitetssamordning, 
säkerhetssamordning, miljösamordning, planering, 
upphandling, kommunikation, kontaktcenter, 
ekonomi, löneadministration, personal- och arbets-
givarfrågor samt IT.

Kommunens tekniska avdelning samt avdelning 
för kultur och livsmiljö ingår i kommunstyrelsens 
verksamhet, liksom ansvaret för markförvaltning, 
samhällsplanering, energi- och klimatrådgivning 
och exploatering.

Årets händelser
Kommundirektören samt säkerhet och 
kvalitet
Nya inriktningsmål och strategier för kommun-
fullmäktige för år 2016-2018 har tagits fram och 
legat till grund för nämndmål med tillhörande 
nyckelindikatorer för år 2016. En delvis ny styr- 
och ledningsmodell med tydligare fokus på kärn-
verksamhet och verksamhetsresultat har tagits 
fram.

Det har sammanställts en kommunövergripande 
risk- och sårbarhetsanalys samt ett styrdokument 
för den nya mandatperioden. En ny krislednings-
organisation har skapats och innefattar fler 
medarbetare för att minska sårbarheten vid en 
extraordinär händelse. Krisledningsnämnd och 
krisledningsorganisation har utbildats i krisbered-
skap.

Administrativa avdelningen
Under sommaren lanserades kommunens nya 
webbplats som anpassar sig till mobil, skärm och 
surfplatta. Den är byggd utifrån riktlinjer för 
tillgänglig webb och utvecklad i samråd med 
invånare, handikappråd samt kommunens verk-
samheter. Även ett socialt intranät som kommu-

Kommunstyrelsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammanfattning
Kommunstyrelsen bedömer att fem av totalt tio mål 
uppfylldes under år 2015. Flera av måltalen baserades 
på resultat från toppåret 2013 och den positiva utveck-
lingen har inte hållit i sig. Ökad sjukfrånvaro är en av 
faktorerna som påverkar måluppfyllelsen. Handlings-
planer för åtgärder är framtagna.

Detaljplanearbetet för Bålsta centrum har prioriterats 
och avlöpt väl. En kommunövergripande miljöstrategi 
för ekologiskt hållbar utveckling och en bredbandsstra-
tegi har antagits. Fler och bättre digitala lösningar har 
tagits fram i verksamheterna, bland annat ny tillgänglig 
webbplats, e-handel som underlättar inköp och kon-
troll, nytt ärendehanteringssystem samt fler e-tjänster.

Järnvägsparken har rustats upp och underhållsbelägg-
ningar har genomförts vilket gör att eftersatt vägun-
derhåll minskat. Gröna Dalens förskola invigdes och 
arbetet med förskola i Frösundavik har påbörjats. En 
satsning gör att ekologiska livsmedel nu uppgår till 39 
procent av de totala livsmedelsinköpen.

Kommunstyrelsen redovisar överskott på 7,9 mkr. Upp-
handling av telefoni sänker kostnaderna med 1,8 mkr 
per år.
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nens personal kan nå via sin mobil, dator och 
surfplatta lanserades.

Kansliet har arbetat med nya riktlinjer för ärende-
hantering och införandet av kommunens ärende-
hanteringssystem. Det har bland annat inneburit 
att kommunens tjänstskrivelser förändrats både 
till utseende- och innehåll. Information om ekono-
miska konsekvenser och uppföljning av föreslagna 
beslut är nu tvingande, vilket i förlängningen ger 
mer kvalitativa beslutsunderlag.

Under våren byttes teleoperatör och system för 
kontaktcenter och kristelefoner. Det nya avtalet 
ger en årlig besparing med 1,8 mkr för kommu-
nens verksamheter. Bytet av telefoni har också 
medfört ett tydligare verktyg för planering och 
uppföljning för kommunens kontaktcenter. Fler 
ärenden hanteras direkt av kontaktcenter vilket 
ger kortare ärendetid för medborgarna och frigör 
tid för verksamheterna.

Personalavdelningen
En kompetensförsörjningsplan har upprättats som 
tydliggör kommunens strategi. Den innehåller en 
rad kompetensförsörjningsaktiviteter som genom-
förs successivt, exempelvis aspirantprogram, 
mentorsprogram, chefsutvecklingsinsatser samt 
nätverk för nya chefer och medarbetare.

Plan- och utvecklingsavdelningen
Marken i etapp 1 i Bålsta centrum, Resecentrum 
och stationsområdet är anvisad till Håbohus AB, 
Magnolia Bostad AB och COOP Fastigheter AB. 
Detaljplanen sändes ut på samråd vid årsskiftet 
och förväntas antas vid halvårsskiftet 2016. Den 
detaljplan för Logistik Bålsta som upphävdes av 
Mark- och miljödomstolen i oktober 2014 har 
uppdaterats med hänsyn till salamandrar i 
området och antogs 14 december 2015. Projekte-
ring av Dragets industriområde avslutades i 

november. Uppdrag gavs hösten 2015 åt plan- och 
utvecklingsavdelningen att ta fram en ny över-
siktsplan (ÖP) för kommunen.

En kommunövergripande miljöstrategi för ekolo-
giskt hållbar utveckling och bredbandsstrategi har 
tagits fram.

Kultur och livsmiljö
Nya strukturer för Närvård och folkhälsa samt 
Trygghetsarbetet har tagits fram under 2015. 
Detta gör att det praktiska arbetet har knutits 
ihop och att det finns en tydligare styrning.

Inom den öppna fritidsverksamheten har verksam-
het för unga med funktionsvariationer (i samar-
bete med Landstinget) och en utökad verksamhet i 
Skokloster varit viktiga händelser.

Musikverksamheten har utvecklats genom till-
komsten av en replokal i Talltorp där unga kan 
spela i grupp.

Förändringar av bibliotekets öppettider för en ökad 
satsning på barnfamiljer har varit framgångsrik 
det finns en fortsatt efterfrågan på aktiviteter. Det 
är även enklare att låna e-böcker.

Håbo kulturstipendium tilldelades en ung filmare 
med internationellt engagemang för mänskliga 
rättigheter.

En särskild satsning på fortbildning för finsksprå-
kig förskole- och äldreomsorgspersonal har gjorts. 
Under året har även finskspråkiga familjer erbju-
dits aktiviteter med varierat innehåll.

Tekniska avdelningen, exklusive VA- och 
avfallsenheterna 
Under 2015 har 10-åriga underhållsplaner tagits 
fram för merparten av kommunens fastigheter. 

Illustration: Tengbom
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Planerna kommer att revideras regelbundet och 
ligga till grund för kommande åtgärder.

En ny förskola med sex avdelningar på Gröna 
Dalen invigts. Västerängsskolans takrenovering 
blev klar under året. På Fridegård har takrenove-
ring och isolering påbörjats. Arbetet med en ny 
förskola i Frösundavik liksom nytt tillagningskök 
på Västerängsskolan har påbörjats.

Järnvägsparken i gamla Bålsta har rustats upp för 
att bli en ny plats för rekreation. Ett utegym, det 
andra i kommunen, har anlagts vid Vibyspåret. 
Hälsans stig har inrättats i centrala Bålsta för att 
underlätta för fler kommuninvånare att komma ut 
och röra på sig.

Satsningen för att komma tillrätta med det efter-
satta beläggningsunderhållet på gator och vägar 
har påbörjats. En ny gångbana har även byggts 
utmed Sjövägen för att göra skolvägen säker för 
barn boende i Kalmarsand, Fånäs och Aronsborg.

Kostenhetens arbete med att öka andelen ekolo-
giska livsmedel, framför allt inom färsk frukt och 
grönsaker, liksom målsättningen att få in en 
större andel vegetabilier i skolmenyn fortsätter. 
Personal har fått kompetensutveckling och inspi-
rationsföreläsningar i ekologisk och vegetarisk 
matlagning.

Lokalvården har infört rengöring med partikelfritt 
vatten vilket har medfört positiva hälsoeffekter.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Externa intäkter 27 348 18 553 22 870 4 317

Interna intäkter 101 049 106 940 108 655 1 715

Summa intäkter 128 397 125 493 131 525 6 032

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhålls-
material

-22 727 -23 924 -31 620 3 287

Personalkost-
nader

-97 211 -103 311 -100 024 3 287

Övriga  
kostnader

-150 256 -153 547 -142 400 11 147

Interna  
kostnader

-44 014 -50 201 -55 063 -4 862

Summa  
kostnader

-314 208 -330 983 -329 107 1 876

Resultat -185 811 -205 490 -197 582 7 908

Kommunstyrelsens  och övergripande verksamhet 
kostar 197,6 mkr vilket är en ökning från förra 
året med 11,8 mkr. Dock uppstår överskott mot 

budget med 7,9 mkr.

Externa intäkter har minskat på grund av mins-
kad uthyrning av lokaler jämfört med förra året. 
Avgifter från detaljplanebeställare ger högre 
intäkter än budget.

7,6 mkr av ökningen av interna intäkter beror på 
höjda internhyror till fastighetsavdelningen, till 
följd av ökade fastighetskostnader.

Personalkostnaderna har ökat med 3 procent men 
är inte lika höga som budgeterat. Personalvakan-
ser på grund av olika orsaker finns främst inom 
ekonomiavdelning, kansli och plan- och utveck-
lingsavdelning.

Fördelningen av kostnader mellan verksamhets-
köp, bidrag, underhållsmaterial och övriga kostna-
der är ändrad jämfört med föregående år och 
budget. Dessa kostnader ligger sammantaget på 
samma nivå som förra året. Investeringar i egna 
lokaler har ökat avskrivningar med cirka 3 mkr 
men har också bidragit till kostnadssänkningen på 
5,6 mkr för inhyrda lokaler. Detaljplanekostnader 
uppgår till cirka 5 mkr, ligger i ungefärlig nivå 
med förra året, är inte budgeterade, men ger 
motsvarande intäkter från planbeställaren.

Interna kostnader har ökat med 11,2 mkr från 
förra året eftersom kultur och livsmiljö har tagit 
över lokaler på Fridegård från barn- och utbild-
ningsnämnden för 5,2 mkr. Internräntan ökar för 
fastighetsavdelningen med 5 mkr från förra året 
till följd av höjd räntenivå och nya investeringar i 
främst förskolorna Gröna Dalen och Slottsbacken.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Bokslut 

2014
Budget- 

avvikelse

Övergripande 
verksamheter

-2 737 -3 275 -2 609 666

Kommun- 
styrelsen

-2 474 -3 728 -3 265 463

Administrativa 
avdelningen

-55 002 -56 432 -54 533 1 899

Plan- och 
utvecklings-
avdelningen

-5 388 -5 956 -5 670 286

Personal-
avdelningen

-6 510 -6 843 -6 836 7

Kultur och 
livsmiljö

-25 194 -30 223 -29 284 939

Teknisk avdel-
ning exkl av-
giftsfinanserat

-88 504 -99 033 -95 385 3 648

Summa -185 809 -205 490 -197 582 7 908

Kommunstyrelsens verksamhet ger överskott mot 
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budget med 7,9 mkr. Övergripande verksamheter 
där kommunfullmäktige och revision, har inte 
genomfört beredningsgrupper till kommunfull-
mäktige i planerad omfattning och revision har 
inte genomförts enligt plan på grund av upphand-
lingsprocessen. Kommunstyrelsen redovisar ett 
överskott om 463 tkr, beroende på att en budgete-
rad tjänst inte tillsattes under året.

Vakanser till följd av personalomsättning kansli 
och ekonomiavdelning har gett överskott på 
administrativa avdelningen. Införandet av det nya 
ärendehanteringssystemet har fördröjts, vilket ger 
lägre kapitalkostnader i år.

Kommunen fick 840 tkr bidrag från Naturvårds-
verket år 2008 för upprättande av naturreservat 
Granåsen. Bidraget har använts till skötsel av 
reservatet. Återstående 520 tkr har resultatförts 
på plan- och utvecklingsavdelningen eftersom 
bidraget avsåg anskaffning och inte skötsel. 
Överskott redovisas även från ett energieffektivi-
seringsprojekt med 90 tkr på grund av att kostna-
der bokförts tidigare år. Kostnad för spårutred-
ning har tillkommit under året.

Inom kultur och livsmiljöadministrationen har 
personalfrånvaro gett överskott. Ökat lokalutnytt-
jande och omförhandlade hyresavtal ger högre 
hyresintäkter än budgeterat. Osäkerhetsfaktorer 
som omfattning av lokaluthyrning samt offentliga 
arrangemang, som Håbo festdag, har lett till att 
andra kostnader har hållits nere. Bibliotekets 
överskott förklaras i princip av en längre vakans 
och att det varit svårt att rekrytera kvalificerade 
vikarier.

Totalt lämnar den skattefinansierade verksamhe-
ten på tekniska avdelningen ett överskott om 3,6 
mkr. Teknisk ledning går för helåret 2015 med ett 
överskott om 843 tkr. Huvudorsaken är vakanser 
och barnledigheter. Gatu- parkenheten gör ett 
överskott på 898 tkr. Vid delårsbokslutet i augusti 
beräknades ett underskott i verksamheten. För att 
hålla gatu- parkenhetens totala budget gjordes 
besparingar inom underhållsbeläggningar och 
genom att ställa in planerade ombyggnationer. Det 
milda vädret i slutet av året har inneburit avse-
värt lägre kostnader för vinterväghållning. Kos-
tenheten gör ett mindre överskott på 224 tkr. 
Fastighetsenheten gör ett överskott på 1,6 mkr. 
Den främsta anledningen till resultatet är att det 
vid delårsbokslutet indikerades ett underskott och 
då stoppades de underhållsåtgärder som ännu inte 
påbörjats. Lokalvårdsenheten gör ett överskott på 

34 tkr och har därmed vänt tidigare års under-
skott till ett positivt resultat.

Investeringar
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Inkomster

Utgifter -74 409 -99 264 -80 108 19 156

Summa -74 409 -99 264 -80 108 19 156

Budgeten uppgår till 99,3 mkr inklusive överföring 
från år 2014 för pågående investeringar. Den 
största investeringen är byggnation av ny förskola 
i Gröna Dalen 36,1 mkr som togs i bruk efter 
sommaren. 9 mkr har använts till planerat under-
håll i kommunens fastigheter. Västerängsskolans 
tak har åtgärdats för 7,6 mkr och arbetet fortsät-
ter år 2016. Takåtgärder har gjorts på Fridegård 
för 5,4 mkr och fortsätter att ske år 2016 med 
resterande 3,1 mkr. Planerat underhåll av belägg-
ning har genomförts för 8,4 mkr. Flera investe-
ringar har inte hunnit genomföras under året, 
varför 17,9 mkr av återstående 19,2 mkr föreslås 
överföras till år 2016.

Måluppfyllelse
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Ett ökat 
engagemang hos Håbo kommuns 
ungdomar att delta och engagera sig  
i samhällsutvecklingen

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Antalet skolklassrepresentanter 
på ungdomsdemokratidagen 
ökar.

80% 80%

Den 8 oktober 2015 hölls den årliga demokratida-
gen med ett hundratal deltagare. Under demokrati-
dagen ges ungdomar möjlighet att träffa politiker 
och tjänstemän för att diskutera frågor som de 
tycker är viktiga utifrån ett förutbestämt tema; 
årets tema var sport.

Under dagen arbetar ungdomarna i tre faser: 
kritik-, visions- och handlingsfas. Syftet med dagen 
är att fungera som en kanal för dialog och infly-
tande – en möjlighet att föra ett politiskt samtal om 
utvecklingen av Håbo kommun.
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I år liksom tidigare år visar utvärdering på stor 
nöjdhet gällande arrangemanget men en sviktande 
tillit till att förslagen genomförs. Ett arbete för att 
öka ungdomars tillit för att deras synpunkter tas 
på allvar bör systematiseras genom att kommunen 
i varje beslut upprättar konsekvensbeskrivning för 
barn och unga.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Utveckla och 
förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

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

3 2

Tekniska avdelningen arbetar med att bygga och 
underhålla båda inre och yttre miljöer för barn och 
unga. Renovering av Västerängsskolan har genom-
förts, Gröna Dalens förskola och Slottsbackensför-
skola har byggts. Planering pågår för en förskola i 
Frösundavik. Underhåll och utveckling av yttre 
miljöer vid skolgårdar och lekplatser pågår om än i 
långsam takt på grund av begränsade medel. 
Besiktning av lekplatser har genomförts och 
bristfällig lekutrustning tagits bort.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Barn och unga 
ska erbjudas meningsfulla kulturupplevel-
ser och fritidsaktiviteter

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Medborgarnas nöjdhet med 
kulturverksamheten enligt SCBs 
medborgarundersökning.

57 61

En musikfestival med ett hundratal medverkande 
ungdomar från kommunens vänorter anordnades 
under året. Ungdomar från Håbo deltog även i en 
vänortsresa till Fredensborg. Talltorp har fått en 
fullt utrustad replokal som gör det möjligt för unga 
som vill musicera i grupp att låna instrument.

Lördags- och lovaktiviteter med skapande, i bland 
i samarbete med andra aktörer, genomförs regel-
bundet på biblioteket. Planer finns också för ett 
samarbete med ungdomar för att tillsammans 
omstrukturera bibliotekets lokal för att kunna 
möta deras behov bättre.

”Språk, YouTube och Kultur” (ett lekfullt sätt att 
träna svenska) för och med unga människor med 
olika språkbakgrund startades tillsammans med 
integrationsgruppens språk- och samhällsguider.

Finskspråkiga barn har fått tillfälle till lek och 
spontanitet samt tillfälle att bekanta sig med djur 
som är vanligt förekommande på en bondgård 
genom utflykten till Kallhälls 4H-gård. Barns 
kreativa utövande har tillgodosetts genom anord-
nandet av höstutflykt, pepparkakhusbygge och 
bakning med finskspråkiga inslag.

Fotograf: Göran Sollfors
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Fritidsverksamhet för unga med funktionsvaria-
tioner har startats i samarbete med Landstinget 
och verksamheten i Skokloster har utökats. Även 
utvecklingen av mötesplatser och arenor har fått 
en nystart. Beslut har fattats om att hyra in en ny 
lokal för fyra föreningars idrottsverksamhet. I 
simhallen har tider för de allra yngsta genomförts 
i form av så kallad ”babyrelax” två gånger i 
veckan.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo  
kommuns  interna och externa kommuni-
kation ska förbättras

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Förtroendet för Håbo kommun, 
enligt SCBs medborgarundersök-
ning, ska förbättras ytterligare.

43 50

Medborgarna i kommunen mer 
nöjda med kommunens informa-
tion än vid föregående medbor-
garundersökning.

55 60

Medborgarna upplever att 
möjligheten att påverka  
kommunen har ökat.

39 47

Jämfört med tidigare års medborgarundersökning 
har betygen för förtroende och möjlighet till 
påverkan blivit något lägre. Håbo kommun ligger 
under genomsnittet för landets kommuner när det 
gäller förtroende. Resultatet för möjlighet till 
påverkan är precis under genomsnittet.

Betyget för information har gått upp sedan förra 
året och ligger på samma nivå som genomsnittet 
för samtliga kommuner. Uppgången märks inom 
de frågor som handlar om tillgången till informa-
tion om kommunen och dess verksamheter och i 
hur god tid kommunen informerar om viktiga 
frågor. Uppgången kan delvis förklaras genom en 
tydligare och mer aktiv närvaro i sociala medier. 
Lanseringen av en ny webbplats skedde i juni och 
vi förväntar oss att denna kommer leda till ytterli-
gare förbättringar vad det gäller informationsin-
dexet.

Håbo kommun ligger på samma nivå som genom-
snittsresultatet för samtliga kommuner med några 

marginella skillnader. Måltalen för 2015 formule-
rades med utgångspunkt i 2013 års toppresultat 
och visar att den positiva utvecklingen tyvärr inte 
kunde bibehållas.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kom-
muns verksamheter ska präglas av ett bra 
bemötande och en hög tillgänglighet

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Medborgarna upplever att 
kommunens bemötande och 
tillgänglighet har förbättrats.

54 63

Medborgarundersökningen antyder att medbor-
garna upplever att bemötandet och tillgänglighe-
ten är lite sämre än vid förra vårens undersök-
ning. Omdömet ligger under den genomsnittliga 
nivån för övriga kommuner. Möjligheten att 
komma i kontakt med kommunens högre chefer 
har ett omdöme som tydligt bidrar till det sämre 
resultatet.

Övergripande trend är att kommunen uppvisar ett 
sämre resultat jämfört med år 2013 då Håbo 
redovisade toppresultat. Måltalen är satta baserat 
på resultaten från år 2013 och Håbo kommun har 
inte lyckats upprätthålla den positiva utvecklingen 
sedan dess.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo  
kommuns attraktionskraft som  
arbetsgivare ska öka

Uppfylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Andel tillsvidareanställda ökar. 89% 92%

Andel heltidsanställda kvinnor 
ökar.

77,2% 76%

Sjukfrånvaron minskar. 7% 6%

Andel avslutade anställningar 
minskar.

11,6% 10%

Håbo kommun ska erbjuda sina medarbetare 
trygga anställningsformer, heltidstjänster alterna-
tivt önskade sysselsättningsgrader. Kommunen 
ska verka för hälsosamma arbetsplatser med god 
arbetsmiljö fysiskt, psykiskt och med en rimlig 
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arbetsbelastning. För att kunna rekrytera de bästa 
medarbetarna ska kompetensbaserad rekrytering 
tillämpas, kompetensutveckling till medarbetarna 
erbjudas och ledarprogram, aspirantutbildning 
samt mentorprogram genomföras.

Under 2015 har andelen tillsvidareanställda ökat 
till 90,5 procent och andelen heltidssysselsatta 
kvinnor har ökat till 81,7 procent. Sjukfrånvaron 
har ökat marginellt till totalt 7,2 procent av alla 
anställda och andelen avslutade tillsvidareanställ-
ningar utgör 14 procent. Antalet avslutande 
anställningar har ökat från föregående år.

Kompetensförsörjningsåtgärder enligt framtagen 
plan för 2015 har genomförts.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Förvalta 
kommunens tillgångar kostnadseffektivit 
och långsiktigt

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Planerade underhållsåtgärder 
genomförs.

80% 100%

Inom verksamheten för vatten och avlopp (VA) 

pågår dagligen ett arbete som strävar efter att 
göra driften av våra verk så bra som möjligt. 
Underhållet är eftersatt på många håll och stora 
investeringar planeras som i slutändan leder till 
en bättre leverans. För att utöka servicenivån för 
kommuninvånare och företagare har VA och 
avfallsenheten infört ett antal e-tjänster och 
e-faktura. Det bidrar även till en minskad pap-
persförbrukning.

Nya tekniska hjälpmedel som bidrar till kostnads-
effektivitet har även upphandlats av gatu- och 
parkenheten som köpt in GPS:er för fordonen som 
utför vinterväghållningen. Det möjliggör en god 
dokumentation över vinterväghållningen och 
kontroll av utförda uppdrag i jämförelse med 
fakturerade kostnader. Under hösten påbörjades 
även planerna för verksamhetssystemet RoSy som 
ska användas för planering, prioritering och 
dokumentering av beläggningsunderhåll och annat 
vägunderhåll. Planen är att införa systemet under 
början av 2016.

Underhållsplaner har tagits fram för kommunens 
fastigheter. Det kommer att effektivisera underhåll 
och underlätta i prioriteringen av åtgärder.

Lokalvården har infört alternativa rengöringsme-
del vilket minskar den negativa miljöpåverkan 
som traditionella kemprodukter innebär. Det gör 
också att ett flertal medarbetare inte får allergis-
ka reaktioner. Anpassning av samtliga scheman 
inom lokalvården har inneburit en minskning av 
antalet vikarietimmar.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Förbättra 
tillgängligheten för medborgarna Upp-

fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Öka andelen samtal som kan 
besvaras direkt i kontaktcenter 
och därmed minska andelen 
samtal som går direkt till hand-
läggare.

40% 40%

Under året har även VA-enhetens och  
avfallsenhetens abonnenter hänvisats till kontakt-
center. Bedömningen är därmed att målet uppnås.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommun 
driver ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart samhällsbygge som strävar 
efter hög tillgänglighet, trygghet och 
attraktivitet för alla

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

SCBs betygsindex över hur 
många invånare som rekommen-
derar vänner och bekanta att 
flytta till kommunen har ökat 
markant. Den höga nivån 
bibehålls 2014.

63 68

Betygsindexet i SCBs medborgar-
undersökning visar att invånarna 
blivit mer positiva till möjligheten 
att få ett arbete inom rimligt 
avstånd.

51 60

SCBs medborgarundersökning 
visar att invånarna upplever att 
boendemöjligheterna i kommu-
nen förbättrats.

52 60

SCBs medborgarundersökning 
visar att invånarna känner sig mer 
trygga och säkra än  i föregå-
ende undersökning.

58 60

Invånarna upplever att kultur- 
och fritidsmöjligheterna är bättre 
än i tidigare medborgarunder-
sökningar.

55 58

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Verka för ett 
långsiktigt och hållbart nyttjande av 
naturens resurser och även mänskliga 
resurser, dvs medarbetare i kommunen.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Öka andelen inköpta ekologiska 
livsmedel

39 37

Minska sjukfrånvaron - Hälsotalet 3 2

Andelen ekologiska inköp av livsmedel har fortsatt 
öka. Inom ramen för aktuellt livsmedelsavtal (där 
utbud inte svarar mot efterfrågan) bedöms det inte 
vara möjligt med en ökning i samma takt fram 
över. Utöver ekologiska och svenska livsmedel 

satsar kostenheten på hållbar utveckling genom 
ökad andel vegetariska rätter på menyn.

Övriga åtgärder för ett långsiktigt och hållbart 
användande av naturens resurser är införandet 
av hårdare energikrav vid fastighetsenhetens 
upphandlingar (ska ligga under BBRs gränsvär-
den för energi). De tekniska verksamheterna 
leasar även elbilar.

Valfrihet och konkurrens
Kommunstyrelsen har varken planerat eller 
genomfört konkurrensutsättning av några verk-
samheter under 2015.

Stora delar av tekniska avdelningens verksamhet 
bedrivs via konkurrensutsatta inköpta tjänster, i 
allt väsentligt upphandlat och avropat via ramav-
tal eller andra avtal. De stora volymerna är 
fastighetsentreprenader vid nybyggen och större 
renoveringar, asfaltsbeläggning, vinterväghåll-
ning, gräsklippning och en rad olika specialistbe-
hov inom alla verksamheter.

Det är svårt att beräkna med exakthet hur mycket 
av budget och verksamhet som sköts via inköpta 
tjänster. Inom gata/park används knappt hälften 
av driftbudgeten till inhyrda tjänster. Inom 
fastighetsverksamheten är ca 1/4 av driftbudgeten 
inköpta tjänster. En icke oväsentlig del av verk-
samheten är alltså konkurrensutsatt om än med 
kommunen som huvudman.

Kommunhusparken
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Intern kontroll
Kommunstyrelsen har identifierat tio risker i 
organisationen 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 åtgärdsplan.
Vissa åtgärder kräver ett kommunövergripande 
arbete och kommer att genomföras och följas upp 
ytterligare under 2016. Det samlade överskottet 
jämfört med budget för nämndverksamheten är 
21,4 mkr vid bokslut. Vid delårsbokslutet prognos-
tiserades 1 mkr i underskott. Det är positivt att 
det blev ett överskott vid årets slut, men prognos-
säkerheten måste förbättras för att ge bättre 
beslutsunderlag under året. Vid kontroll av faktu-
rahantering (leverantörsfakturor, resor, utbild-
ning, representation och First Card) har vissa 
brister uppmärksammats och kunnat åtgärdas 
genom kompletterande underlag eller attest av 
överordnad chef. I ett fåtal fall har inte kvitto 
inkommit och motsvarande belopp har då dragits 
från lön. Verkställigheten av politiskt fattade 
beslut kontrollerades och kontrollen visar att 
graden av verkställigheten skiftar. Åtgärder och 
fortsatt kontroll kommer att ske under 2016.

Volymer och nyckeltal
Fastighetsenheten
Volym/nyckeltal Utfall 

Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Area kommunägd, 
kvm BRA

90 832 91 166 95 074 92 766

Area inhyrda lokaler, 
kvm BRA

18 073 16 790 12 502 16 790

Tillsyn och skötsel, kr/
kvm

73 78 83 67

Energi, kr/kvm 143 156 159 171

Vatten och avlopp, 
kr/kvm

14 15 16 15

Avhjälpande under-
håll totalt, kr/kvm

61 47 73 55

Avhjälpande under-
håll fukt och vatten-
skador, tkr

373 1 088 404 300

Planerat underhåll, 
kr/kvm

71 48 118 172

Av kommunfullmäk-
tige avsedda pengar 
för underhåll fastig-
het, tkr

2 000 4 353 2 000 2 000

Avhjälpande under-
håll storkök, tkr

990 1 116 1 785 750

Area kommunägd, kvm BRA
Under 2015 har ett omfattande arbete påbörjats 
där ytorna säkerställs och ritningar aktualiseras. 

Detta medför att ytorna till viss del utökats utan 
att nya objekt tillkommit. Två nya förskolor med 
total yta om 2 881 kvadratmeter har tagits i bruk 
under året samt två mindre lägenheter.

Area inhyrda lokaler, kvm BRA
Fyra paviljonggrupper har sagts upp, Skogsback-
ens förskola, evakueringspaviljonger vid Juniback-
ens förskola, paviljonger vid Gröna dalen samt 
evakueringspaviljonger vid Västerängsskolan. 
Efter slutförda byggnationer och renoveringar 
behövs inte paviljongerna. Inhyrning av enfamiljs-
villor för socialförvaltningen har tillkommit under 
2015.

Tillsyn och skötsel, kr/kvm
Fördyringen kommer av att beredskapsersättning-
ens regelverk ändrats efter att budget lades. 
Serviceavtalet avseende brandlarm har utökats på 
grund av lagkrav.

Energi, kr/kvm
Under 2015 har kommunen ett fastprisavtal. 
Mildare klimat gör att kostnaden är något lägre 
än budgeterat.

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm
Underhållsbehovet är fortsatt stort i lokalerna och 
därför är det avhjälpande underhållet är högt.

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, 
tkr
Trenden visar på en minskning av fukt- och 
vattenskador.

Ny förskola i Skokloster
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Planerat underhåll, kr/kvm
Kommunfullmäktige har särskilt avsatt 2 mkr i 
driftbudgeten för planerat underhåll, dessutom 
finns 5 mkr i ordinarie driftbudget för planerat 
underhåll samt 9 mkr i investeringsbudget. Totalt 
finns 16,3 mkr avsatt i budget varav 12,4 mkr har 
använts. Åtgärderna har till viss del anpassats för 
att kompensera för högre kostnader inom fastig-
hetsförvaltningen.

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för 
underhåll fastighet, tkr
Avser volymen som av kommunfullmäktige är 
öronmärkta för underhåll av kommunens byggna-
der.

Avhjälpande underhåll storkök, tkr
Under året har fokus legat på att strukturera upp 
arbetet och kunskapen avseende storköken. En 
föråldrad maskinpark har lett till högre under-
hållskostnader än budgeterat.

Gatu-/parkenheten

Volym/nyckeltal
Utfall 
2013

Utfall 
2014

Utfall  
2015

Budget 
2015

Gatubelysning, kr/inv 268 190 274 292

Vinterväghållning, kr per 
inv/år

289 237 446 370

Trafikskada, tkr 245 383 91 300

Underhållsbeläggning, 
kr per inv/år

98 101 437 590

Gräsklippning, kr per 
inv/år

61 57 74 60

Underhållsbeläggning, 
gata, tkr

1 500 5 943 8 804 12 400

Gatubelysning, kr/inv
Utfallet mellan åren varierar något vilket kan 
bero på olika upphandlingar samt hur mycket 
reparationer som utförs.

Vinterväghållning, kr per inv/år
Vinterväghållning innefattar samtliga kostnader 
för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, 
sandupptagning och beredskapsersättning. Utfal-
let varierar beroende på väderleken. I samband 
med de senaste snörika vintrarna blev kostnader-
na högre. Trots att budgeten ökats med 1 procent 
från år 2014 har den överskridits vilket får till 
följd att planerade underhållsåtgärder skjuts upp. 
Till följd av det gynnsamma vädret i slutet av året 
blir kostnaden lägre än prognostiserat.

Trafikskada, tkr 
Ersättning från försäkringsbolag erhålls för 
trafikskador i de fall det varit möjligt. Utfallet är 

onormalt lågt eftersom flera års eftersläpande 
krav från kommunen nu gett ersättning från 
försäkringbolagen.

Underhållsbeläggning, kr per inv/år
Beläggningsunderhållet har ökat från 101 kr per 
invånare till 440 kr, en ökning med 339 kr per 
invånare. Jämfört med budget är det 153 kr lägre 
beroende på neddragning på grund av att kostna-
derna för vinterväghållning var höga i början på 
året. Se kommentarer nedan.

Gräsklippning, kr per inv/år
En ny upphandling av gräsklippning har genom-
förts och priserna är något högre än tidigare. 
Sommarens väderlek gynnade grästillväxten och 
därför klipptes det lite extra.

Underhållsbeläggning, gata, tkr
Driftbudget för beläggningsunderhåll 2015 är 3,5 
mkr. I syfte att komma tillrätta med det eftersatta 
underhållet avsatte kommunfullmäktige dessutom 
8,4 mkr i investeringsbudgeten. Kostnaden för 
vinterväghållningen nådde budgettak redan i 
mars, vilket medförde besparingsåtgärder inom 
beläggningsunderhåll. Trots detta har satsningen 
medfört en kraftig ökning av insatser.

Kostenheten

Volym/nyckeltal
Utfall  
2013

Utfall 
2014

Utfall 
Helår 

Budget 
Helår 

Antal serverade lunch-
portioner totalt/år för-
skola (tusen portioner)

168 178 182 188

Antal serverade lunch-
portioner total/år grund-
skola (tusen portioner)

470 461 415 467

Antal serverade lunch-
portioner total/år gym-
nasium (tusen portioner)

73 73 76 79

Totalt inköpta ekologiska 
livsmedel, (%) procent

19 24 39 22

Inköp av ekologisk färsk 
frukt och grönsaker, (%) 
procent

21 55 30

Inköp av ekologiska 
övriga livsmedel, (%) 
procent

25 36 19

Antal serverade lunchportioner totalt/år 
förskola (tusen portioner)
Förskolans prognos över antalet placerade barn år 
2015 överensstämmer med utfallet. Däremot är 
bortfall på grund av frånvaro större än beräknat. 
Under året har även ett bortfall i antalet inrappor-
terade pedagogiska måltider noterats.
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Antal serverade lunchportioner total/år 
grundskola (tusen portioner)
Grundskolans prognos över antalet placerade barn 
år 2015 överensstämmer med utfallet. Däremot är 
bortfallet på grund av frånvaro större än beräk-
nat. Dessutom har beräkningsgrunden för antal 
serverade portioner ändrats under året.

Antal serverade lunchportioner total/år 
gymnasium (tusen portioner)
Gymnasiets prognos över antalet inskrivna elever 
år 2015 samt antalet gäster per dag överensstäm-
mer med utfallet. Däremot är bortfallet på grund 
av frånvaro större än beräknat.

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent
Ett fortsatt fokus på fler ekologiska varor genom 
tilläggsanbud och anpassade menyer kräver 
förståelse för förutsättningarna och finansiella 
resurser. Inför 2015 tilldelades extra medel (500 
tkr) för att utöka andelen ekologiska livsmedel. 
Detta tillsammans med en utvecklad syn på inköp 
har också ökat andelen mer än budgeterat.

Övriga nyckeltal

Volym/nyckeltal
Utfall 
2013

Utfall 
2014

Utfall  
2015

Budget 
2015

Skadegörelse, tkr 667 543 151 300

Klotter, tkr 106 49 48 100

Snöröjning, halkbekämp-
ning, snötransport och 
sandupptagning, tkr

5 917 4 731 8 929 7 460

Skadegörelse, tkr
En trend de senaste åren är att skadegörelsen har 
minskat. År 2009 uppgick skadegörelsen till 1,7 
mkr. Minskningen kan bero på Bålstapolarnas och 
polisens aktiva arbete med ungdomarna i kommu-
nen. Gatu- och parkenhetens kostnad för 
skadegörelse är 151 tkr för 2015.

Klotter, tkr
Kostnaden för klottersanering har de senaste åren 
legat på 100 tkr eller lägre med undantag för år 
2012 då kostnaden var 172 tkr. Trenden sedan 
dess är att kostnaderna är tillbaka på en nivå 
under 100 tkr. Detta kan bero på Bålstapolarnas 
och polisens aktiva arbete med ungdomarna i 
kommunen. Gatu- och parkenhetens kostnad för 
klottersanering är 48 tkr år 2015.

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning, tkr
Budget för vinterväghållning för gatu- och parken-
heten höjdes till 7 460 tkr för att möta de ökade 

kostnaderna till följd av ny upphandling samt för 
tillkommande bostadsområden. Trots höjningen 
var i stort sett hela budgeten förbrukad i mars. 
Besparingsåtgärder vidtogs inom bland annat 
underhållsbeläggning och enkelt avhjälpta hinder 
(inom verksamhet kommunala vägar). I augusti 
var prognosen för vinterväghållningens kostnader 
för året 10 mkr. Till följd av den milda vintern blir 
kostnaden inte fullt så hög. Förutom fasta kostna-
der för beredskap har det bara varit en full utkall-
ning med plogning och halkbekämpning på samt-
liga vägar och gc-vägar (27/12) och endast elva 
utkallningar med enbart halkbekämpning. Gatu- 
och parkenhetens kostnad för vinterväghållningen 
uppgick vid årets slut till ca 8,9 mkr.

Kultur och livsmiljö

Volym/nyckeltal
Utfall  
2013

Utfall 
2014

Utfall 
2015

Budget 
2015

Bibliotek nettokost-
nad per invånare, kr

331 349 339 343

 

Lokalvårdsenheten
Volym/nyckeltal Utfall 

2013
Utfall 
2014

Utfall 
2015

Budget 
2015

Lokalvård, kr/kvm 103 113 116 116

Begonia Randhav mottog 
Håbo Kulturstipendium
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Uppdrag och ansvarsområde
VA-enheten ansvarar för den kommunala dricks-
vattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i 
kommunen. För att förse invånarna med vatten 
och rena deras avloppsvatten har kommunen två 
kommunala vattenverk och två avloppsrenings-
verk. Utöver detta finns en högreservoar, ett flertal 
pumpstationer samt vatten-, spill-, och dagvatten-
nät.

VA-enheten ska arbeta för ett långsiktigt säker-
ställande av dricksvattenförsörjningen och mini-
mera störningar på miljö- och egendom för både 
samhället och kommuninvånare, via avloppsvat-
tenhantering och vattendistribution.

Årets händelser
Garantibesiktningen av den nya delen på renings-
verket i Bålsta gjordes den 9 december. Ett flertal 
felaktigheter rapporterades av besiktningsmän-
nen. En utredning pågår i samarbete med konsul-
ter och den fortlöper under 2016 med syftet att 
fastslå ansvar och fördelning av kostnader för 
nödvändiga åtgärder. På grund av de upptäckta 
bristerna i reningsverket har VA-enheten haft 
ökade driftskostnader på 1,4 miljoner.

Dricksvattnet i Skokloster har under 2015 vid två 
tillfällen visat förhöjda halter av trihalometaner 
(THM) med omdömet tjänligt med anmärkning. 
Nya spolplaner har införts under året och en 
utredning har gjorts, med förslag på åtgärder. 
Utvärderingen av utredningen pågår.

Det förvaltningsövergripande arbetet med den nya 
dagvattenpolicyn (som behandlar hur vatten ska 
tas om hand i tätort) har pågått under året och 
fortsätter under 2016.

VA-enheten
 
 
 

Sammanfattning
Enheten för vatten och avlopp (VA) redovisar ett un-
derskott på 2,3 mkr medan det budgeterade över-
skottet var 470 tkr. Underskottet beror på två saker. 
VA-enheten har feltolkat tidigare prognoser och bud-
geterade för en högre vattenförbrukning än det fak-
tiska utfallet. Under 2015 upptäcktes fel på den nya 
delen av reningsverket i Bålsta. Dessa har orsakat en 
ökning av kostnaderna med cirka 1,4 mkr. Reningsver-
kets brister fortsätter att utredas med hjälp av konsulter.

Ombyggnad av styrsystemet i Bålsta vattenverk har 
påbörjats. En utredning för optimering av Skoklosters 
vattenverk blev klar i slutet av 2015. Planeringen av åt-
gärder sker under 2016. Projektering av VA-utbyggna-
den till Biskops-Arnö och Katrinedal pågår.
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Ekonomi
Resultaträkning

tkr
Not Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter 1 41 971 41 503

Övriga intäkter 214 428

Anläggningsavgifter 1 253 5 047

Periodisering av årets 
anläggningsavgifter

-1 253 -5 047

Periodisering av tidigare års 
anläggningsavgifter

664 693

Förändring av investeringsfond 0 0

Förändring av kortfristig skuld till 
abonnentkollektivet (förutbetalda 
intäkter)

0 0

Interna intäkter (inom koncernen) 2 1 817 1 931

Summa intäkter 44 666 44 555

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader 3 -22 152 -24 843

Interna kostnader (inom koncer-
nen)

4 -2 515 -2 832

Avskrivningar 5 -11 548 -11 683

Summa kostnader -36 215 -39 358

Finansiella intäkter 1 066 1 452

Finansiella kostnader -7 087 -8 946

Summa verksamhetens 
nettokostnad

-6 021 -7 494

Resultat före extraordinära poster 2 430 -2 297
Extraordinära intäkter 0

Extraordinära kostnader 0

Årets resultat 2 430 -2 297

VA-enhetens verksamhet är helt avgiftsfinansierad 
och redovisas därför separat. Enhetens kostnader 
ska finansieras av abonnenternas avgifter för 
vatten, avlopp och dagvatten.

En minskad försäljning av vatten i jämförelse med 
budget leder till att intäkterna blivit mindre än 
budgeterat. Sammanfattningsvis har VA-enheten 
ett underskott på 2,3 mkr. Underskottet på VA-
enheten bokförs mot VA-fonden i kommunens 
balansräkning, vilket ger en utgående balans på 
VA-fonden på -2,7 mkr.

Noter till resultaträkningen
Not 1

Brukningsavgifter tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Fast förbrukningsavgift VA 17 939 18 156

Rörlig förbrukningsavgift VA 24 014 23 332

Övriga ersättningar 18 15

Summa intäkter 41 971 41 503

Not 2

Interna intäkter (inom koncernen) tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Fast förbrukningsavgift VA 705 715

Rörlig förbrukningsavgift VA 1 112 1 216

Summa intäkter 1 817 1 932

Not 3

Externa kostnader tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Personalkostnader 7 034 7 439

Köp av verksamhet 0 0

Övriga kostnader 15 118 17 398

Summa kostnader 22 152 24 837

Not 4

Interna kostnader (inom koncernen) tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Personalkostnader 0 0

Köp av verksamhet 0 0

Övriga kostnader 2 515 2 832

Summa kostnader 2 515 2 832

Not 5

Avskrivningar tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Bålsta vattenverk 1 551 1 554

Skokloster vattenverk 282 288

Bålsta reningsverk 6 907 6 952

Skokloster reningsverk 168 169

Högreservoaren 8 8

Bålsta ledningar 1 828 1 899

Skokloster ledningar 49 57

Larm och kommunikation 298 298

Bålsta pumpstationer 369 374

Bålsta dagvattendammar 59 59

Bilar och inventarier 29 25

Summa kostnader 11 548 11 683
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Balansräkning

tkr
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 282 959 289 646

Summa anläggningstillgångar 282 959 289 646

Finansiella anläggningstillgångar
Lån till kommunen 43 078 47 432

Summa finansiella anläggningstill-
gångar

43 078 47 432

Summa tillgångar 326 037 337 078

Eget kapital
Eget kapital -2 900 -470

Varav årets resultat 2 430 -2 297

Summa eget kapital -470 -2 767

Avsättningar
Pensioner 0

Summa avsättningar 0

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 283 123 292 237

Investeringsfond 0 0

Förutbetalda intäkter från anlägg-
ningsavgifter

43 078 47 432

Summa långfristiga skulder 326 201 339 669

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

0 0

Övriga skulder, sem löneskuld 306 176

Summa kortfristiga skulder 306 176

Summa eget kapital och skulder 326 037 337 078

 Investeringar

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -7 951 -14 051 -6 586 7 465

Summa -7 951 -14 051 -6 586 7 465

Under 2015 gjordes investeringar som systema-
tiskt utbyte av pumpar och övervakningspaneler, 
byte av doseringsskåp i alla verken (för att säker-
ställa att rätt kemikalier tillsätts i processen), 
uppgradering av fläktar och ventilation i den 
gamla delen av reningsverket i Bålsta, ett byte av 
all automatik i Bålsta vattenverk påbörjades och 

som kommer att  slutföras under första delen av 
2016.

Dessutom har ledningar lagts om vid Stockholms-
vägen samt dimensionsökning av spill och vatten 
vid Päronvägen.

Alla projekt som påbörjats under 2015 fortsätter 
även 2016 och resterande investeringsmedel 7 465 
tkr föreslås överföras till 2016.

Volymer och nyckeltal
VA-enheten

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Producerad mängd 
dricksvatten, tusen m3/
år

1 736 1 555 1 511 1 710

Renad mängd avlopps-
vatten, tusen m3/år

2 151 2 348 2 100 2 300

Antal abonnenter 5 903 5 904 5 932 6 000

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år
Producerad mängd dricksvatten har minskat 
marginellt under 2015 jämfört med 2014.

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år
Renad mängd avloppsvatten har under 2015 
minskat mer än producerat dricksvatten. Minsk-
ningen är dock inte onormalt stor.

Antal abonnenter, stycken
Under 2015 har färre anslutningar tillkommit än 
budgeterat. Utbyggnadstakten i kommunen är 
svår att förutse.

Klasser besöker reningsverket
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Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsenheten arbetar för en långsiktigt hållbar 
avfallshantering. Genom omvärldsbevakning, 
samverkan och utveckling strävar avfallsenheten 
efter hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömäs-
sigt, på produkter och tjänster till kommuninvå-
nare och verksamhetsutövare.

Verksamheten finansieras med avgifter som enligt 
15 kap. i miljöbalken ska användas för att trans-
portera hushållsavfall och liknande avfall inom 
kommunen till en behandlingsanläggning. Upp-
draget omfattar också att avfall återvinns eller 
bortskaffas. Avfallsenheten ansvarar även för töm-
ning av slam från slamavskiljare och fettavskil-
jare, samt latrinhämtning och insamling av 
småbatterier.

Avfallsenheten ansvarar inte för att samla in och 
ta hand om avfallsslag som innefattas av produ-
centansvar (exempelvis förpackningar), men för 
dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar för 
avfallsplanering, samråd och information.

Årets händelser
Matavfallsprojektet är avslutat och enbart några 
flerbostadshus och verksamheter återstår. Under 
året har avfallenheten genomfört medborgardialog 
i samband med arbetet med Håbo kommuns 
avfallsplan, erbjudit skolor och förskolor studiebe-
sök på återvinningscentralen (ÅVC).

Införandet av e-tjänster har genomförts för att 
utöka servicen för kommuninvånarna vilket 
skedde i samband med lanseringen av kommunens 
nya webbplats. För att öka servicen till verksamhe-
ter och företagare erbjuds sedan februari e-post-
faktura istället för pappersfaktura. En långsiktig 
underhållsplan har tagits fram för att bibehålla en 
trygg och säker anläggning för personal och 
besökare på ÅVC Västerskog. På ÅVC Västerskog 
sorteras numera även textil, pall och pallkragar ut 
för återanvändning och materialåtervinning, 
vilket på sikt medför minskade transport- och 
förbränningskostnader för verksamheten.

Ett nätverk är bildat tillsammans med Knivsta, 
Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, som alla är 
mindre fristående kommuner. Det första gemen-
samma projektet gäller utvecklingsmöjligheter på 
återvinningscentralerna och möjligheter till 
samtransporter.

Avfallsenheten
 
Sammanfattning
Avfallsenhetens måluppfyllelse är 100 procent. Samt-
liga elva aktiviteter har genomförts.

Enheten har tagit fram förslag till en ny avfallsplan som 
ställts ut på samråd. E-tjänster har lanserats för att utöka 
enhetens service och tillgänglighet för kommuninvå-
narna. Företagare erbjuds e-postfaktura. På återvin-
ningscentralen sorteras numera även textil, pall och 
pallkragar ut för återanvändning och materialåtervin-
ning, vilket medför minskade transport- och förbrän-
ningskostnader.

Årets utfall är ett underskott på 658 tkr. Avfallsenheten 
har en fond och budget lades med hänsyn till att an-
vända medel i fonden ligger på +/- 0 inom en treårs-
period. Under hösten har avfallsenheten påbörjat en 
10-årsplan för att ta fram en långsiktigt hållbar taxa.

Underskottet bokförs mot avfallsfonden i kommunens 
balansräkning (2,6 mkr) vilket ger en utgående balans 
på avfallsfonden på 1 975 tkr.
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Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Externa intäkter 21 615 22 362 20 600 -1 762

Interna intäkter 1 763 2 1 880 1 878

Summa intäkter 23 378 22 364 22 480 116
Verksamhetsköp, 
bidrag, underhålls-
material

0 0 -3 -3

Personalkostnader -4 056 -4 025 -4 581 -556

Övriga kostnader -18 386 -17 701 -16 079 1 622

Interna kostnader -1 980 -638 -2 475 -1 837

Summa kostnader -24 422 -22 364 -23 138 -774
Resultat -1 044 0 -658 -658

Avfallsenheten är en taxefinansierad verksamhet 
som får sina intäkter via avfallstaxan. Enheten 
redovisar ett underskott på 658 tkr.

Budgeterade intäkter har inte varit uppdelade 
mellan interna och externa, därav den stora 
skillnaden. Verksamhetens intäkter har varit 
högre än budget. Personalkostnaderna har ökat i 
form av utökad anställning. En medarbetare har 
arbetat åt andra enheter i kommunen, vilket lett 
till internfakturering och intäkt för avfallsenhe-
ten. Köpta tjänster har minskat under året genom 
att inte köpa in konsulter.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -354 -335 -105 230

Summa -354 -335 -105 230

Investeringsmedel 2015 har använts till etapp 1 
avseende förundersökning och geo-teknisk under-
sökning inför utvidgning av återvinningscentra-
len. Kvarvarande investeringsbudget om 230 tkr 
avser etapp 2 och föreslås överföras till 2016 då 
projektet inte kunde genomföras inom önskad tid.
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Volymer och nyckeltal
Avfallsenheten

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal besök vid åter-
vinningscentralen, st

86 762 92 627 100 223 96 000

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

21 30 32 35

Hushållsavfall i kärl, 
till biologisk återvin-
ning, ton/år

777 767

Hushållsavfall i kärl, 
till energiutvinning, 
ton/år

3 503 3 190

Hushållsavfall till 
materialåtervinning, 
ton/år

1 585 1 585

Grovavfall till bio-
logisk återvinning, 
ton/år

690 670

Grovavfall till mate-
rialåtervinning, ton/
år

1 647 1 600

Grovavfall till energi-
utvinning, ton/år

3 685 3 560

Grovavfall till de-
poni, ton/år

47 70

El-avfall från hushåll, 
ton/år

419 419

Farligt avfall från 
hushåll, ton/år

95 96

Total mängd avfall, 
kg per person

615 595

Antal besök vid återvinningscentralen, st
Antalet besökare på återvinningscentralen ökar 
stadigt. Främst är det besök från villahushåll och 
fritidshusägare som ökar.

Andel kunder som är anslutna 
till e-faktura, procent
Avfallsenheten erbjuder e-postfaktura till företag 
vilket har gjort att andelen som är anslutna till 
e-faktura har ökat marginellt.

Hushållsavfall i kärl, till 
energiutvinning, ton/år
Den totala mängden hushållsavfall till energiut-
vinning har ökat, men sett till antal invånare har 
mängden minskat med 17 kg/invånare.

Grovavfall till materialåtervinning, ton/år
Antalet besök har ökat med över 7 500 jämfört 
med samma period föregående år, vilket i sin tur 
har lett till ökade avfallsmängder, främst på 
planglas, gips och wellpapp. Wellpapp ger intäkter 
och medför bara transportkostnader medan gips 
och planglas ger både ökade behandlings- och 
transportkostnader. Sammantaget påverkar inte 

detta ekonomin vid ÅVC nämnvärt, men verksam-
hetsmässigt har det lett till ett hårdare tryck på 
anläggningen.

Grovavfall till deponi, ton/år
Personalen på återvinningscentralen arbetar 
ständigt med att informera besökarna om sorte-
ring av avfallet vilket har lett till att mängden 
grovavfall till deponi har minskat avsevärt.

Total mängd avfall, kg per person
Mängden hushållsavfall har minskat per invånare 
medan mängden grovavfall har ökat, främst gäller 
det trä, brännbart, gips och planglas.
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Överförmyndarnämnden
Sammanfattning
Under året har överförmyndarnämnden rekryterat 15 
nya gode män och förvaltare. Från den 1 april förstärk-
tes överförmyndarförvaltningen med en handläggare. 
Verksamhetens fokus har i övrigt präglats mycket av 
att hitta lösningar med god man för ensamkommande 
flyktingbarn.

Verksamheten visar ett underskott om 48 tkr som beror 
på att personalkostnaderna har ökat med en anställd 
samt extra satsning på utbildning för gode män och 
tjänstemän.

Tre av nämndens sju mål är uppfyllda. Tyvärr måste det 
konstateras att de mål som inte uppfylls är mål som 
hänför sig till service åt våra gode män och förvaltare. 
Då detta är en mycket viktig framtidsfråga är det an-
geläget att arbeta vidare med detta under 2016.

Uppdrag och ansvarsområde
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsyns-
myndighet som har ett tydligt myndighetsansvar. 
I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämn-
den alltid från ett medborgarperspektiv och den 
politiska styrning som sker inom berörda lagars 
utrymme.

Överförmyndarnämnden ansvarar för handlägg-
ning av överförmyndarärenden i Håbo kommun. 
Det innebär i huvudsak att tillsätta gode män och 
förvaltare samt granska det arbete som dessa 
utför gentemot sina huvudmän.

Årets händelser
Verksamhetsåret har i huvudsak präglats av 
arbetet med ensamkommande flyktingbarn och att 
hitta gode män som kan företräda dessa på ett bra 
sätt. Det har medfört att arbetsbelastningen för 
verksamheten har varit hög.

Ekonomi

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Externa intäkter 98 100 1 424 1 324

Interna intäkter 0 0 0 0

Summa intäkter 98 100 1 424 1 324
Verksamhetsköp, 
bidrag, underhålls-
material

0 0 0 0

Personalkostnader -1 377 -1 392 -2 624 -1 232

Övriga kostnader -83 -26 -164 -138

Interna kostnader -2 0 -2 -2

Summa kostnader -1 462 -1 418 -2 790 -1 372
Resultat -1 364 -1 318 -1 366 -48

De ökade intäkterna jämfört med tidigare år beror 
främst på att antalet ensamkommande flykting-
barn har ökat och där återsökta medel till Migra-
tionsverket har ökat väsentligt. Personalkostnader 
har ökat med en anställd, för att möta kraven på 
verksamheten. Övriga kostnader har ökat väsent-
ligt med anledning av extra satsningar på utbild-
ning av gode män och tjänstemän som arbetar 
inom verksamheten.

Måluppfyllelse
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: 
Ensamkommande flyktingbarn ska ha en 
god man inom högst 10 dagar efter det 
att man anlänt till kommunen.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

90 % av de ensamkommande 
flyktingbarnen ska ha fått en god 
man inom 10 dagar.

90% 90%

Målet är uppfyllt då drygt 90 procent av de ensam-
kommande flyktingbarnen fått en god man inom 
tio dagar.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: Om 
komplett redovisning inkommer före den 
31 januari ska ersättningen till gode 
mannen/förvaltaren betalas ut senast den 
31 mars.

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Andel av inkomna redovisningar 
där ersättning utbetalats senast 
den 31 mars.

50% 90%

Målet är inte uppfyllt. Cirka 50 procent fick 
ersättning senast den 31 mars när komplett 
redovisning inkommit i januari. Huvudanledning 
till det är att en tjänst var vakant de tre första 
månaderna.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: Om 
komplett redovisning inkommer senast 
den 1 mars utbetalas ersättning till god 
man/förvaltare senast före midsommar.

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Andel av inkomna redovisningar 
där ersättning utbetalats före 
midsommar.

50% 90%

Verksamheten har inte lyckats uppfylla detta mål. 
Det beror i första hand på att arbetet med ensam-
kommande flyktingbarn har prioriterats.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: Gode 
män/Förvaltare som väljer att avsäga sig 
sitt uppdrag ska vara så få som möjligt.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Högst 5 % av gode männen/
förvaltarna väljer 2015 att avsäga 
sig sitt uppdrag.

2% 5%

Målet är uppfyllt då endast enstaka gode män har 
valt att avsäga sig sitt uppdrag.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: Minst 
10 nya gode män/förvaltare ska rekryteras 
under 2015.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Antal rekryterade gode män /
förvaltare under året.

15% 10%

Målet är uppfyllt då 15 nya gode män/förvaltare 
rekryterats under 2015.

Kommunfullmäktiges mål: Håbo kommun ska vara 
en hållbar tillväxtkommun

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: Under 
2015 utreda förutsättningarna för elektro-
nisk årsredovisning från och med 2016

Upp-
fylls 
inte

Målet är inte uppfyllt. Verksamheten saknar idag 
programvara för att möjliggöra elektronisk årsre-
dovisning. Ambitionen är att detta kan införas 
från och med 2017. Anledning är att verksamheten 
har fokuserat på att rekrytera och tillsätta gode 
män för framför allt ensamkommande flykting-
barn.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL: Under 
2015 ska alla gode män, förvaltare och 
förmyndare kallas till minst 2 kurser och 1 
informationsträff

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Utbildning och information 1 3

Målet är inte uppfyllt. Det har inte funnits utrym-
me i organisationen att anordna mer är en utbild-
ning/informationsträff.

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.
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Bygg- och miljönämnden
 
Sammanfattning
Under 2015 vill många Håbobor bygga nytt, ändra eller 
bygga till. Det gör att trycket på bygglovavdelningens 
verksamhet liksom avdelningen för kart- och mättjäns-
ter har varit högt. Det har också lett till längre handlägg-
ningstid än önskvärt för många ärenden. Samtidigt har 
ett flertal enklare ärenden en kort handläggningstid på 
mindre än en vecka.

Miljöavdelningens arbete har följt den tillsynsplan som 
nämnden lade fast i början av året. Värt att särskilt nämna 
är att tillsynen inom enskilda avlopp i år har fått fokusera 
på att ställa krav på åtgärd gällande de avloppsanlägg-
ningar som redan fått tillsyn och ej blivit godkända. Även 
miljöavdelningen känner av ökat tryck på sin verksamhet.

Bygg- och miljönämnden tog fram fyra mål för förvalt-
ningen under 2015. Varje måluppfyllse mäts utifrån ett 
antal nyckelindikatorer. Samtliga utom två har uppfyllts.

År 2015 har bygg- och miljönämnden ett överskott om  
2 461 tkr. Förklaringen är högre intäkter och lägre kostna-
der än budgeterat.

Uppdrag och ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden ska fullgöra kommunens 
myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och mil-
jöområdet, ansvara för de kart- och mättekniska 
uppgifterna i kommunen (geografiska informa-
tionssystem, adressärenden och lägenhetsregister) 
samt sköta handläggning av bostadsanpassnings-
bidrag.

Uppdraget innebär också att nämnden eftersträ-
var en hållbar utveckling för miljö och invånare 
liksom en säker hantering av kommunens livs-
medel.

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för 
bygglov, förhandsbesked, anmälan och strand-
skydd inom ramen för gällande lagstiftning inom 
plan- och bygglagen, miljöbalken och angränsande 
lagstiftning.

Nämndens uppdrag inom miljöområdet omfattar 
prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar, 
till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, 
strålskyddslagen, smittskyddslagen. I miljöbalken 
ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska 
produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall 
och producentansvar med mera.

Tillsyn och kontroll för att säkerställa lagar, 
domar och beslut är en stor del av nämndens 

uppgifter inom såväl bygg- som miljöområdet. 
Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i 
kommunens fysiska planering, allmän intressebe-
vakning inom verksamhetsområdena samt infor-
mation och rådgivning till invånare, byggherrar, 
företag och verksamheter.

Årets händelser
Avdelningen för kart-, mät- och GIS-tjänster har 
fortsatt arbetet med att införa nytt höjdsystem 
(RH 2000) under 2015. Höjdmätningar har genom-
förts i Skokloster med hjälp av fyra ungdomar som 
hade sommarpraktik på förvaltningen. Samtliga 
mätningar som det nya höjdsystemet kräver är 
därmed färdiga och övergången till det nya syste-
met kan genomföras under våren 2016.

Miljöavdelningen har medverkat i Folkhälsomyn-
dighetens nationella tillsynsprojekt om inomhus-
miljö i skolor. Samtliga skolor har besökts inom 
ramen för projektet och fokus har då legat på egen-
kontroll i form av städning och ventilation. Avdel-
ningen har även medverkat i Jordbruksverkets och 
Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt 
för användning av bekämpningsmedel inom lant-
bruket. Projektet har bland annat omfattat besök 
hos kommunens tolv största växtodlare.

Miljöavdelningen har följt upp äldre tillsynsären-
den av enskilda avlopp där anläggningarna har 
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underkänts. Arbetet har koncentrerats på ytterli-
gare påtryckningar i de ärenden där fastighetsä-
garna inte har vidtagit åtgärder i enlighet med 
tidigare anvisningar. Miljöavdelningen uppskat-
tar att detta resulterat i ett ökat antal åtgärdade 
enskilda avlopp och dubbelt så många tillstånds-
ansökningar jämfört med föregående år. Att äldre 
bristfälliga enskilda avloppsanläggningar åtgär-
das är av stor betydelse för att minska övergöd-
ningen i våra yt- och grundvattenförekomster.

För att förbättra tillgängligheten gällande bygglov 
har förvaltningen haft Öppet hus vid fyra tillfäl-
len under året. Det var uppskattat och välbesökt 
av medborgarna, särskilt på våren. Under ett av 
tillfällena erbjöds även möjlighet att diskutera 
fastighetens enskilda avloppsanläggning och 
eventuella åtgärder för att uppfylla miljökraven. 
En del förändringar har gjorts i samverkan mellan 
kontaktcenter och bygglovavdelningen, och under 
hösten lades stort fokus på att ytterligare kompe-
tensutveckla medarbetarna i kontaktcenter för att 
än bättre kunna klara första mötet med bygglovs-
kunden.

Under året har bygglovavdelningen haft en mar-
kant ökning av antalet bygglovsansökningar, 
utfallet i bokslutet visar på en ökning om nära 
20 procent av antalet bygglovs- och anmälningsä-
renden.

En möjlig förklaring till ökningen av antalet 
bygglovsärenden är fördubblingen av antalet 
nybyggda enfamiljshus jämfört med föregående 
år. Några av de större projekten som har beviljats 
bygglov under året är Håbohus byggnation av 
110 lägenheter på Sofielundsvägen och Sofies Torg, 
42 nya småhus inom Frösundavik och 65 småhus 
inom andra områden och då främst inom Vibyäng, 
Krägga och Skokloster.

I november beslöt kommunstyrelsen om en or-
ganisationsförändring som betyder att plan- och 
utvecklingsavdelningen läggs in under bygg- och 
miljöförvaltningen från och med den 1 januari 
2016. Plan- och utvecklingsavdelningen tillhörde 
tidigare kommunstyrelsens förvaltning. Det hu-
vudsakliga syftet med organisationsförändringen 
är att samla de resurser som arbetar med kom-
munens förutsättningar till expansion och tillväxt 
. Genom att skapa en samordnad organisation 
underlättas också möjligheten att hitta nya arbets-
sätt som förenklar och effektiviserar det interna 
arbetet. Ansvaret för planering och exploatering 
kommer dock fortfarande att ligga hos kommun-

styrelsen.
I slutet av året påbörjades rekrytering till två av 
förvaltningens chefsposter, plan- och utvecklings-
chef samt bygglovchef.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Externa intäkter 4 370 5 182 7 376 2 194

Interna intäkter 800 237 538 301

Summa intäkter 5 170 5 419 7 914 2 495
Verksamhetsköp, 
bidrag, underhålls-
material

-2 220 -2 350 -2 144 206

Personalkostnader -10 191 -11 073 -11 140 -67

Övriga kostnader -1 779 -2 123 -2 304 -181

Interna kostnader -221 -350 -342 8

Summa kostnader -14 411 -15 896 -15 930 -34
Resultat -9 241 -10 477 -8 016 2 461

De ökade intäkterna, såväl interna som externa, 
förklaras av ökad byggtakt i kommunen. Det är 
intäkter kopplade till avgifter för bygglov och 
kart- och mätverksamhet.

De minskade kostnaderna för bidrag förklaras av 
att ärenden gällande bostadsanpassningsbidrag 
med god marginal klarats inom lagd budget. Detta 
trots att ärendevolymen ligger på en stadig nivå.

Såväl personalkostnader som övriga kostnader 
visar på något högre kostnader, men sammantaget 
är det endast ett knappt överskridande (34 tkr) på 
kostnadssidan.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Bygg- och miljö-
nämnden

-212 -292 -283 9

Bygg- och miljöför-
valtning stab

-2 884 -3 850 -3 424 426

Bostadsanpassning -2 787 -2 970 -2 762 208

Bygglovavdel-
ningen

-1 346 -1 107 603 1 710

Miljöavdelningen -2 012 -2 258 -2 150 108

Summa -9 241 -10 477 -8 016 2 461

Förvaltningens samlade resultat ger ett överskott 
om 2 461 tkr.

Främsta orsaken till överskottet är intäkter 
kopplat till byggverksamhet. Trenden med ökad 
byggnation håller i sig även detta år. Antalet 
bygglovsärenden är hög liksom behovet av kart- 
och mättjänster. Båda dessa områden har genere-
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rat intäkter utöver lagd budget på närmare 2,1 
miljoner kronor.

Även miljöavdelningen redovisar ett överskott, 
vilket bland annat förklaras av att det har kommit 
in stort antal ansökningar om nya enskilda avlopp, 
och avgifterna för dessa tillstånd har gett högre 
intäkt än budget.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -20 0 -120 -120

Summa -20 0 -120 -120
Budgetavvikelsen om 120 tkr avser inköp av en 
plotter (skrivare för storformat), som genom sitt 
inköpspris har bokförts som investering, trots att 
investeringsbudget egentligen saknas.

Måluppfyllelse
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: 
Främja en bättre inomhusmiljö inom 
förskole- och skollokaler genom ökad 
samordning mellan bygg och miljö.

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Ökad kompetens genom 
utbildning.

1 2

Ta fram nya rutiner. 1 1

Stötta verksamheter och 
fastighetsägare med att upp-
rätta plan för egenkontroll.

5 5

Genom en rad aktiviteter inom tillsynsområdet 
gällande inomhusmiljön i förskole- och skollokaler 
har avsikten varit att påskynda takten i arbetet 
med att uppnå goda inomhusmiljöer. Aktiviteterna 
har varit förlagda till hösten. En av de viktigare 
aktiviteterna var ett utbildningstillfälle i syfte att 
stötta verksamheter och fastighetsägare att 
upprätta sina planer för egenkontroll. Utbildning-
en var välbesökt och gav berörda ökad kunskap om 
hur planerna kan upprättas. Avdelningen räknade 
med att anordna ytterligare ett utbildningstill-
fälle. Det kommer att genomföras under 2016.

Detta gör att en av de tre indikatorerna inte är 
uppfylld. Nämndens mål har alltså tyvärr inte 
uppfyllts helt under 2015.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: 
Trivsam och effektiv arbetsplats där 
medarbetarna arbetar i god dialog 
tillsammans och gentemot medborgare 
och företagare.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Öppet hus 4 4

Delta i Förenkla Helt Enkelt och 
2015 genomföra förvaltningens 
del i handlingsplan.

7 7

Informationsinsatser gentemot 
Kontaktcenter.

15 3

Kommunikationen mellan handläggare och kunder 
är avgörande för kommunens förtroende. För att 
handläggare ska kunna vara goda ambassadörer 
och föra en bra dialog med kunder krävs en 
trivsam och effektiv arbetsplats. Handläggare 
behöver också få insikt i betydelsen av god service 
och gott bemötande för nöjda kunder. Dessa 
aspekter behandlas också inom ramen för utbild-
ningsprogrammet ”Förenkla Helt Enkelt” som 
förvaltningen deltagit i. Ett flertal aktiviteter 
genomförs under året för att öka samordning och 
samverkan mellan förvaltningar, avdelningar och 
de kommunägda bolagen.

Under hösten koncentreras insatserna på att 
fortsätta utveckla kontaktcenters kompetens inom 
bygglovsområdet.

Förvaltningen anordnar också två tillfällen för så 
kallat Öppet Hus under våren, och ytterligare två 
under hösten. Det innebar att medborgarna kunde 
komma till kommunhuset och ställa frågor direkt 
till förvaltningens bygglovshandläggare. Ett av 
tillfällena samordnades med information om 
miljöavdelningens arbete med tillsyn för fastighet 
med enskilt avlopp.
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Nöjda 
nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens 
verksamhet.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Nöjd-Kund-undersökning 
genomförs.

65 65

Bygg- och miljöförvaltningen mäter kundnöjdhet 
genom så kallat Nöjd-kund-index (NKI), vilket 
också ger möjlighet till jämförelse med andra 
kommuner. Det finns en fördröjning i mätmetoden 
så de senaste NKI-värdena avser verksamhetsåret 
2014. (Resultatet för 2015 års verksamhet kommer 
först i början av 2016.) Utfallet för förvaltningens 
verksamhet bygglov samt miljö och hälsa har i 
snitt för senaste resultatet ett NKI-index om 65. 
Då har bygglov ett värde på 61 medan miljö och 
hälsa ligger på 69.

I september 2015 rangordnades dessutom företa-
garnas upplevelse av företagsklimatet kopplat till 
myndighetsutövningen. Närmare 200 kommuner 
rankades och Håbo kommun placerade sig på plats 
78. Genomsnittligt NKI-värde blev 70.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Stödja 
en effektiv och balanserad förvaltning av 
natur- och vattenresurser i kommunen.

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Ökad kompetens inom natur- 
och vattenvårdsfrågor.

7 5

Genomför och slutför process-
kartläggning för handläggning 
inom dispens från strandskydd.

2 1

Handlingsplan kopplat till Håbo 
kommuns miljöstrategi.

0 1

Under hösten genomförs en intern fortbildning 
med tema dagvatten. Avsikten är att öka kunskap 
och hitta en samsyn för arbetet med en bättre 
dagvattenhantering i Håbo kommun.

Processkartläggningen av strandskyddsfrågor 
avslutades under 2015. Detta innebär att förvalt-
ningen jobbat fram en tydlig dokumenterad rutin 
för handläggning av dispenser och tillsynsären-
den. Samtidigt har förbättrad information gjorts 
tillgänglig för invånarna.

Under 2015 saknar kommunens miljöstrategi en 
övergripande handlingsplan. Den behöver tas fram 
innan förvaltningen kan formulera sin egen 
handlingsplan. Detta gör att en av de tre nyckelin-
dikatorerna inte är uppfyllda och det resulterar i 
att målet inte är helt uppfyllt.

Intern kontroll
Bygg- och miljönämnden godkände en plan för 
intern kontroll i februari 2015, samtidigt som 
fjolårets plan följdes upp. Planen för intern kon-
troll innehåller 13 områden som anses särskilt 
viktiga. Bland dessa har det funnits några mindre 
brister och därför valdes ett par områden ut som 
speciellt angelägna för uppföljning. Några av de 
mest angelägna områdena att förbättra och 
utveckla var:

• Avslutning av ärenden. Se till att gamla ärenden 
avslutas korrekt i ärendehanteringsprogram-
men. Ärenden ska inte ligga öppna längre än 
nödvändigt.

• Strandskyddsärenden och olovliga ärenden. 
Effektivisera och kvalitetssäkra handläggning 
gällande strandskyddsärenden och olovliga 
ärenden.

• Jämförelser. Se över nyckeltal och volymmått 
som används för att jämföra verksamheterna för 
att hitta smarta och adekvata jämförelser.

• Kostnader. Se över taxor och avgifter.

• Tillgänglighet. Ta fram en plan för digital 
ärendehantering inom bygglov samt förbättra 
tillgängligheten inom bygglov.

Planen för intern kontroll har stämts av med 
förvaltningens ledningsgrupp. Vid årets slut kan 
nu konstateras att merparten av områdena har 
hanterats. Det finns några områden som inte till 
fullo hanns med under året, vilket kan förklaras 
av att ambitionerna inför verksamhetsåret lades 
lite för högt i förhållande till tillgängliga resurser. 
I samband med årsbokslutets redovisning kommer 
en detaljerad uppföljning ske gentemot bygg- och 
miljönämnden.
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Volymer och nyckeltal
Miljöavdelningen

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal inspekterade livs-
medelsanläggningar

76 85 85 95

Antal inspekterade B- 
och C-anläggningar

23 20 19 22

Antal inspekterade 
enskilda avloppsan-
läggningar

61 63 4 0

Antal nya enskilda av-
loppsanläggningar

29 24 56 50

Antal ärenden per 
handläggare

163 132 160

Andel sända inspek-
tionsrapporter inom 
3 veckor % 

97 94 90

Andel återkopplade 
klagomålsärenden 
inom en vecka (%) 
procent

93 85 90

Handläggningstid 
för tillstånd till enskilt 
avlopp (dagar)

11 14

Handläggningstid för 
tillstånd till värmepump 
(dagar)

4 14

Antal inspekterade B- och C-anläggningar
Detta nyckeltal visar hur många tillståndspliktiga 
(B) och anmälningspliktiga (C) anläggningar som 
har fått tillsyn under året.

Antal inspekterade enskilda 
avloppsanläggningar
De senaste årens tillsyn av äldre avloppsanlägg-
ningar har medfört många krav på att anlägg-
ningar behöver göras om. Under 2015 har miljöav-
delningens avloppshandläggare enbart fokuserat 
på att handlägga tillstånd för nya anläggningar.

Antal nya enskilda avloppsanläggningar
Miljöavdelningen har under 2015 fokuserat på att 
följa upp äldre tillsynsärenden där befintliga 
enskilda avlopp tidigare har underkänts. Det har 
resulterat i att åtgärdstakten av undermåliga 
enskilda avlopp har ökat.

Antal ärenden per handläggare
Detta nyckeltal visar hur många ärenden som 
påbörjas under året fördelat på årsarbetskraften 
av handläggare.

Andel sända inspektionsrapporter inom 
3 veckor (%) procent
94 procent av de 144 inspektionsrapporter som har 
skickats ut under året har expedierats inom tre 
veckor efter utförd inspektion.

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en 
vecka (%) procent
I 85 procent av årets klagomålsärenden har den 
klagande fått återkoppling på hur ärendet kommer 
att handläggas samt den utpekade störningskällan 
kontaktats inom en vecka efter att klagomål 
inkommit till avdelningen.

Handläggningstid för tillstånd till enskilt 
avlopp (dagar)
Med handläggningstid menas tiden från att en 
komplett ansökan har inkommit till att ett till-
ståndsbeslut har fattats. Lagkravet är att detta 
ska ske inom sex veckor. Under 2015 var miljöav-
delningens genomsnittliga handläggningstid elva 
dagar.

Handläggningstid för tillstånd till värmepump 
(dagar)
Med handläggningstid menas tiden från att en 
komplett ansökan har inkommit till att ett till-
ståndsbeslut har fattats. Lagkravet är att detta 
ska ske inom sex veckor. Under 2015 var miljöav-
delningens genomsnittliga handläggningstid fyra 
dagar.

Nytt enskilt avlopp
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Byggavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Produktivitet, st (ansök-
ningar/årsarbetare)

88,5 100 172 77

Produktivitet, st (beslut/
årsarbetare)

41 76 132 40

Handläggningstid, 
veckor

3 3,8 3,6 4

Kundnöjdhet, NKI-index 53 61 65

Antal beslut, st 292 342 395 320

Antal överklagade 
beslut, st

2 7 2 5

Tillsyn externinitierad 10 24 15

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare)
Bygglovalliansen har under 2015 arbetat om och 
renodlat definitionen på årsarbetare så att bara 
ren handläggning av bygglovs- och Attefalls 
ärenden medräknas. Det gör att resultat från 2015 
inte kan jämföras med tidigare år. I antal ansök-
ningar har anmälningsärenden för hiss, eldstäder, 
VVS och konstruktion inte medräknats.

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare)
Bygglovalliansen har under 2015 arbetat om och 
renodlat definitionen på årsarbetare vilket gör att 
resultatet inte är jämförbart med tidigare år.

Handläggningstid, veckor
Med handläggningstid menas tiden från det datum 
som ansökan är komplett till dess att beslut kan 
fattas. Många enklare ärenden ligger på cirka två 
veckors handläggning medan mer komplicerade 
ärenden kan ta upp till nio veckor. Nämndärenden 
kan ibland ta längre tid än så. Genomsnittlig 
handläggningstid för 2015 är 3,6 veckor.

Kundnöjdhet, NKI-index
Håbo är anslutet till kommunnätverket Stockholm 

Business Alliance som utvecklat en enhetlig 
modell för kundundersökningar baserat på Nöjd-
Kund-Index (NKI). Detta möjliggör jämförelser 
och mätningar av kommunernas kundbemötande. 
Resultaten rapporteras kvartalsvis för varje 
verksamhet. NKI-värdet har ökat för byggverk-
samheten under 2015. Resultatet för hela 2015 
kommer först i början av 2016.

Antal beslut, st
Trenden med en ökning i antal nya ärenden från 
2014 håller i sig med en stadig uppgång även 
under 2015.

Tillsyn externinitierad
Antal externinitierade tillsynsärenden, det vill 
säga byggåtgärder som ifrågasätts av privatperson, 
har ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Detta 
kan bero på ökningen av Attefallsärenden, som ju 
kan hamna i planstridiga lägen och som kan 
uppfattas som provocerande av grannar.

Stab

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Bostadsanpassning, 
kr/invånare

117 111 105 117

Bostadsanpassning, kr/invånare
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger 
2015 på 105 kr per invånare. De senaste två åren 
har kostnaden legat något högre. Det är naturligt 
att det blir en viss variation av bidragens totala 
storlek, då antal ärenden och dess komplexitet 
varierar över åren. Trenden har dock varit att 
ärendena ökar till antal samt att ärenden med 
hiss och lyftanordningar sakta ökar, vilket troli-
gen förklaras av kommunens åldrande befolkning.

Tillsyn av skola
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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, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbild-
ning och musikskola. Dessutom finns det i Håbo 
kommun även fem fristående förskolor, två fristå-
ende dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två 
har fritidshem.

Även förberedelseklasser och särskilda undervis-
ningsgrupper ingår i skolområdet och rektorsom-
rådena. 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.

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.

Årets händelser
Under året har en lokalförsörjningsplan 2015-2022 
för förskolor och skolor lämnats till nämnden. Med 
årliga revideringar ska den användas som under-
lag för kommande utbyggnad av förskolor och 
skolor i kommunen. Nämnden har också angett 
inriktningen för att bygga en ny förskola i Frö-
sundavik och ett nytt tillagningskök vid Väster-
ängsskolan. En handlingsplan för studie- och 
yrkesvägledning har fastställts och ska bland 
annat finnas som underlag för årlig verksamhets-
planering och utveckling på skolorna.

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattning
Under året har två nya förskolor invigts. Omsorg på 
obekväm tid har fortsatt att växa och erbjuds till barn 
i åldrarna 1-12 år.

Inom den kommunala grundskoleverksamheten och 
gymnasieverksamheten har antalet ensamkomman-
de elever ökat under året.

En satsning på inkluderingsutbildning inom grundskola 
och förskola har genomförts i syfte att höja kompeten-
sen kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

Musikskolan stod som värd för en musikfestival med 
deltagare från hela norden under året.

Barn- och utbildningsförvaltningen har klivit in i flera 
nya e-tjänster under året vilket bidragit till ökad ser-
vice för medborgarna.

Inom Håbo kommun upplevs arbetsmiljön och trygg-
heten för barn och elever som god. Förskoleverksam-
heten får något bättre resultat än skolverksamheten 
under året.

Det ekonomiska resultatet slutade på 6,3 mkr. Mins-
kade kostnader inom den egna förskoleverksamhe-
ten och köp av skolplats inom gymnasieskolan är den 
främsta anledningen till överskottet.
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Skolinspektionen har under året genomfört en 
regelbunden tillsyn av all förskole- och skolverk-
samhet. Resultatet av inspektionen och de påpe-
kanden som gavs till verksamheten är ett viktigt 
underlag för åtgärder och skolutvecklingsinsatser 
de kommande åren. Framförallt läggs nu fokus på 
en systematisk kvalitetsutveckling med resultat-
uppföljningar och en kvalitetsdialog mellan 
förvaltning och skolledning. Förvaltningens 
ledningsgrupp ingår under 2015-2016 i en kom-
munövergripande satsning ”Leda för Resultat” 
som leds av SKL. Genom ett mer strukturerat 
ledningsarbete i alla led är målet att ge ökade 
förutsättningar för eleverna att nå de uppsatta 
målen.

För att utveckla dialogen med vårdnadshavare 
bildades under året ett skolutvecklingsråd och ett 
förskoleutvecklingsråd där politiker från nämn-
den, tjänstemän och föräldrarepresentanter träffas 
terminsvis.

Förvaltningen har sökt statsbidrag för en förskole-
satsning och för en lågstadiesatsning. För höstter-
minen erhöll kommunen 642 tkr för förskolan och 
2,3 mkr för skolåren förskoleklass till årskurs 3 
(årskurs F-3).

Förvaltningen har sökt och fått ESF-medel (Euro-
peiska Socialfonden i Sverige) tillsammans med 
andra kommuner i länet för att hitta metoder för 
att aktivera ungdomar som inte går i gymnasiet 
eller arbetar. Projektet har fått beteckningen 
#jagmed och är riktat till ungdomar i åldrarna 
15-20 år. En ungdomscoach har anställts för att 
arbeta såväl förebyggande som riktat mot aktuella 
ungdomar. Inom detta område har kommunen 
samarbete med Arbetsförmedlingen i ett annat 
projekt, DUA, Delegationen för unga utan arbete. 
En gemensam handlingsplan har fastställts och 
medel för projektet har sökts av DUA.

Förskoleverksamhet
En omorganisation har genomförts på lednings-
nivå från den första juli och ledningen består nu 
av en verksamhetschef och sex förskolechefer. 
Verksamhetschefens uppdrag innefattar också ett 
utvecklingsansvar.

Två nybyggda förskolor har öppnats under året. 
Slottsbackens förskola i Skokloster öppnades i 
januari och invigdes i mars. Gröna Dalens förskola 
med sex avdelningar öppnades i augusti och 
invigdes september.

En trend var att antalet barn i förskolan minskade 
under hösten. Antalet platser i förskolan i centrala 
Bålsta fylldes dock då verksamheten anpassats 
efter behovet. Under 2016 kan behovet att öppna 
flera avdelningar uppstå igen då antalet barn ökar.
Omsorg på obekväm arbetstid, även kallad Nattis, 
startade 2014. Verksamheten har utökats under 
året och beräknas växa ytterligare då efterfrågan 
är fortsatt stor. Idag erbjuds barn i åldern 1-12 år 
omsorg på obekväm tid.

Under året har införandet av Ipads påbörjats 
enligt förvaltningens IT-plan. Ytterligare utökning 
sker 2016.

Skolverksamhet
Under hösten ökade antalet nyanlända till kom-
munens skolor i samband med ett ökat flykting-
mottagande i landet. De flesta är ensamkommande 
ungdomar i åldrarna 15-18 år och dessa har 
beretts plats i kommunens högstadier och på 
gymnasiet. Vid årets slut hade grundskolorna och 
gymnasiet tagit emot drygt 40 elever vardera. 
Problemet som kommunen delar med andra 
kommuner att det är svårt att rekrytera behöriga 
lärare i den takt som antalet elever ökar.

Den kompetensutvecklingssatsning inom inklude-
ring som påbörjades läsåret 2014-2015 fortsätter. 
Syftet är att höja kompetensen kring arbetet med 
elever i behov av stöd.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritids
Nämnden har beslutat om förändringar i hur 
elever anvisas skolor. Dessa förändringar fast-
ställs årligen beroende på var eleverna bor i 
förhållande till skolorna och antalet platser per 
skola.

Ett omfattande arbete har genomförts gällande 
elevers närvaro och elevsociala team har byggts 
upp på några av våra grundskolor.

Lärarbristen börjar märkas allt tydligare. Inför 
höstterminen visade det sig vara större svårighe-
ter än tidigare att rekrytera legitimerade lärare.

En granskning av arbetet med kommunens 
särskilda undervisningsgrupper har utförts som 
ett fristående konsultuppdrag. Andelen elever i 
dessa grupper är hög i Håbo och i uppdraget har 
ingått att ge svar på hur processen vid intagning 
skett, vårdnadshavares roll och en jämförelse med 
grannkommunen Upplands Bro.
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Gröna Dalen har fortsatt att utvecklas till en F-9 
skola och under läsåret 2015/2016 finns nu årskur-
serna F-8. Skolan har därmed blivit attraktivare. 
Raul Wallenbergskolan i Skokloster, som övertog 
verksamheten från MIU-skolan hösten 2014, har 
under det dryga år de funnits ökat sitt elevantal.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Under året har Fridegårdsgymnasiet ökat antalet 
elever. Ökningen gäller både elever från Håbo och 
andra kommuner.

Gymnasiet långsiktiga arbete med varumärke och 
kvalitet har efter tre år nu gett resultat. Alla 
klasser på de nationella programmen är fulla 
vilket lett till att alla elever som söker till Fride-
gård inte längre kommer in.

Elevunderlaget för gymnasiesärskolan minskade, 
liksom för särskild utbildning för vuxna. Dessa 
verksamheter har därför samlats i ett arbetslag 
under året för att behålla kompetensen.

För att få en ökad flexibilitet för eleverna har 
vuxenutbildningen köpt fler platser i andra kom-
muner från och med hösten.

Musikskola
Under året har musikskolan stått som värd för en 
nordisk musikfestival med 100 deltagande ungdo-
mar från hela Norden. En satsning har gjorts på 
att utveckla orkesterverksamheten inom både blås- 
och stråksidan. Ämnet sång ändrade intagnings-
förfarande i form av mer gruppundervisning för 
nybörjare och därmed har antalet antagna elever 
ökat. Formen ökade också intresset för sång vilket 
bland annat resulterat i en luciakonsert med 40 
deltagande sångelever. Även piano har erbjudits i 
gruppundervisning. På teaterlek och musikal som 
är relativt nya ämnen har antalet elever ökat 
under året.

Administration
Under året har förvaltningen klivit in i flera nya 
e-tjänster och handläggnings- och beslutsstödsys-
tem inom skolval, in- och utflyttning, placering i 
förskola/skola och skolskjuts. Dessa system ger 
helt nya arbetssätt och processer. Systemen leder 
till en ökad service för medborgarna och en större 
rättssäkerhet. Medborgarna kan numera ansöka 
om våra tjänster dygnet runt, själva uppdatera 
sina uppgifter och följa sina ärenden var som helst 
i världen.

Ett nära samarbete med gatuavdelningen har lett 

till att kommunen har identifierat och åtgärdat 
skolvägar och gjort dem säkrare, främst till 
Futurum men även till Gröna Dalen. I detta 
samarbete har gatuavdelningen bland annat 
åtgärdat den del som saknade gångväg längst det 
huvudstråk som går från Gamla Bålsta till Kal-
marsand. Detta innebär att elever från Kal-
marsand och Fånäs nu har ett huvudstråk till 
Gröna Dalen med gång och cykelväg och övervakat 
övergångsställe.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Externa intäkter 63 555 65 111 72 973 7 862

Interna intäkter 264 503 233 118 234 229 1 111

Summa intäkter 328 058 298 229 307 202 8 973
Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhållsma-
terial

-119 736 -113 617 -121 688 -8 071

Personalkost-
nader

-316 255 -328 943 -329 303 -360

Övriga kostna-
der

-35 504 -32 282 -36 715 -4 433

Interna kostna-
der

-319 497 -300 576 -290 367 10 209

Summa kost-
nader

-790 992 -775 418 -778 073 -2 655

Resultat -462 934 -477 189 -470 871 6 318

Barn- och utbildningsnämndens redovisar ett över-
skott på 6,3 mkr.

De externa intäkterna består främst av statsbi-
drag, föräldraavgifter för barnomsorg och försälj-
ning av skolplatser till andra kommuner. Årets 
resultat är högre än budgeterat och även högre än 
utfallet 2014. Det beror främst på ökade statsbi-
drag från Skolverket med 4,5 mkr och från Migra-
tionsverket med 2,1 mkr. Även ökade föräldrain-
täkter till följd av höjd maxtaxa påverkar 
resultatet positivt.

De interna intäkterna har ökat jämfört med 
budget. Det beror huvudsakligen på att de kommu-
nala förskolorna och grundskolorna har tilldelats 
mer tilläggsbelopp för barn med behov av extraor-
dinärt stöd än budgeterat med 895 tkr men även 
att Café Fridegårds interna försäljningsintäkt 
ökat.

Förvaltningen har kostnader för köp av förskole- 
och skolplats från andra kommuner och fristående 
skolor. Kostnaderna har ökat jämfört med budget 
inom verksamheterna förskola, förskoleklass, 
grundskola och vuxenutbildning med 11,8 mkr. 
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Köp av fritidsplats, pedagogisk omsorg och gymna-
sieskola har däremot minskat med 3,5 mkr jäm-
fört med budget. Kostnaden för vårdnadsbidrag 
har också minskat jämfört med budget. I utfallet 
finns även en extra utbetalning till de fristående 
grundskolorna som avser kompensation för skol-
nämndens tidigare underskott åren 2012-2014.
Den ökade personalkostnaden beror till viss del på 
insatser för elever med behov av extraordinärt stöd 
samt mottagande av nyanlända i de kommunala 
grundskolorna och gymnasieskola. Det är också en 
följd av den lågstadiesatsning som gjorts under 
hösten och som finansieras av ökat statsbidrag 
från Skolverket.

I budgeten för övriga kostnader finns ett antal 
besparingskrav som enbart delvis genomförts. Det 
är den huvudsakliga orsaken till resultatets 
avvikelse mot budget.

De interna kostnaderna minskade under året 
vilket är en följd av färre elever inom de kommu-
nala förskolorna i Håbo. Kämpeenheten inom 
Fridegårdsgymnasiet gjorde även ett medvetet val 
att minska antalet elever under året, för att kunna 
erbjuda bättre kvalitet vilket också bidragit till att 
de interna kostnaderna blivit lägre än budgeterat.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under året 
arbetat utifrån skolnämndens beslutade hand-
lingsplan för 2013-2015. Åtgärderna i planen 
syftar till att förvaltningens verksamheter skulle 
komma i ekonomisk balans senast vid årets 
utgång. Under året har en genomlysning av 
centralt budgeterade poster gjorts vilket resulte-
rade i en omföring av budget från områdena köp 
och sälj av verksamhet samt skolskjuts till en ökad 
budget för elevpeng inom förskola och grundskola.

Ett generellt statsbidrag från riksdagen (beslut i 
december 2015) gällande flyktingmottagning i 
kommunerna kommer fördelas under 2015 och 
2016 i Håbo. För årets bokslut innebär detta en 
budgetökning för barn- och utbildningsnämnden 
med 657 tkr. Ett förslag till fördelning mellan 
nämnderna för det här statsbidraget kommer 
lämnas till kommunstyrelsen under våren 2016.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Nämnd -399 -551 -425 126

Nämnd-
administration

-541 -537 -343 194

Förvaltnings-
ledning och 
myndighetsut-
övning

-13 621 -16 729 -14 199 2 530

Musikskola -5 077 -5 867 -5 703 164

Öppen förskola -1 558 -1 721 -1 706 15

Pedagogisk 
omsorg

-1 337 -1 093 -1 055 38

Omsorg på 
obekväm tid

-1 812 -2 500 -2 573 -73

Förskola -93 088 -96 460 -93 414 3 046

Grundskola inkl 
förskoleklass 
och fritids

-235 049 -241 200 -247 408 -6 208

Grundsärskola -8 989 -8 088 -9 141 -1 053

Gymnasieskola -83 812 -86 056 -79 478 6 578

Gymnasiesär-
skola

-6 957 -6 945 -6 476 469

Vuxenutbildning -6 715 -6 229 -6 110 119

Aktivitetsansvar -191 -563 -314 249

Fridegård övrigt -3 788 -2 650 -2 526 124

Summa -462 934 -477 189 -470 871 6 318

Nämndens kostnader för förvaltningsledning och 
myndighetsutövning blev lägre än budgeterat. Det 
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beror främst på minskade kostnader för förbruk-
ningsinventarier och övrig utrustning samt 
licenskostnader. Även kostnader för vårdnadsbi-
drag blev lägre än budgeterat.

Förskoleverksamheterna redovisar ett överskott. 
Det beror främst på att färre barn varit inskrivna 
i den kommunala förskolan under hösten samt en 
effektivisering av den egna förskoleorganisationen. 
Kostnaden för köp av förskoleplats hos andra 
huvudmän har däremot ökat jämfört med budget.

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott. 
Det är framförallt kostnader för köp av skolplats 
av andra kommuner och fristående skolor som 
ökat. Kostnader för tilläggsbelopp till elever med 
extraordinärt behov av stöd har ökat, både inom 
den egna kommunala verksamheten och till elever 
i andra skolor.

Grundsärskoleverksamheten redovisar ett under-
skott. Orsaken är främst lägre intäkter från andra 
kommuner för försäljning av skolplats och att 
kostnader för skolskjuts varit högre än budgeterat.

Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott. 
Det beror huvudsakligen på att kostnaden för köp 
från andra kommuner och fristående gymnasiesko-
lor blivit lägre än budgeterat. Även kostnaden för 
det egna gymnasiet har blivit lägre än budgeterat 
vilket framförallt beror på att Kämpeenheten 
minskat sitt elevantal jämfört med budget vilket 
lett till lägre kostnader under året. Ökat antal 
elever i språkintroduktionsprogrammet under 
hösten har genererat ökade statsbidrag från 
Migrationsverket vilket också påverkat resultatet 
positivt.

Gymnasiesärskolans överskott beror till stor del på 
att kostnaden för skolskjuts blivit lägre än budge-
terat samt att köp av gymnasiesärskoleplats i 
andra kommuner blivit lägre än väntat.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Inkomster

Utgifter -2 696 -3 356 -3 518 -162

Summa -2 696 -3 356 -3 518 -162

Barn- och utbildningsnämnden har till största 
delen investerat i skolmöbler till förskolorna, 
grundskolorna och gymnasieskolan. Även inköp av 
personal- och elevdatorer till de kommunala 
förskolorna, grundskolorna och grundsärskolan 

har gjorts under året. Fridegårdsgymnasiet har 
investerat i idrottsutrustning till idrottseleverna 
på ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet 
samt fortsatt sin upprustning av natur- och 
teknikinstitutionen och musikskolan har under 
året investerat i ett nytt datasystem.

Måluppfyllelse
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL: 
Barn och unga ska erbjudas meningsfulla 
kulturupplevelser och fritidsaktiviteter

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Deltagande barn och ungdo-
mar ska tycka att aktiviteterna 
är relevanta för dem.

100% 100%

Kommunala musikskolan har utökat utbudet 
vilket har gjort att fler har kunnat delta i musik-
skolans aktiviteter.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL: 
Fler elever söker till våra egna utbildningar 
som ett alternativ i elevens val av gymna-
sieskola/vuxenutbildning

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Andelen elever, av det totala 
antalet, som väljer nationella 
program som erbjuds på 
Fridegårdsgymnasiet, ska välja 
Fride och Kämpe.

83% 75%

Vuxenutbildningen ska kunna 
erbjuda kurser till prioriterade 
grupper.

100% 100%

Läsåret 2015/2016 väljer 69 procent av Håbos 
samtliga elever i årskurs 1 på gymnasiet att gå på 
Fridegårdsgymnasiet. De allra flesta som inte 
väljer Fridegårdsgymnasiet väljer ett program 
eller en inriktning som Fridegård inte har.

83 procent av eleverna som väljer något av de fyra 
nationella program som Fridegård har, väljer 
Fridegård. Motsvarande siffra för 2014 var 75 
procent det vill säga en ökning med 8 procentenhe-
ter.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL: 
Skolan i Håbo är ansvarig för att alla 
elever, utifrån sina individuella förutsätt-
ningar, ska ges möjlighet att uppnå minst 
godkända betyg i alla sina ämnen

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Andelen elever som når målen i 
alla ämnen

73% 80%

Genomsnittligt meritvärde 222 215

Eftersom målet är att alla elever minst ska uppnå 
godkänt i alla ämnen kommer målet inte att nås. 
Ett omfattande arbete pågår för att så tidigt som 
möjligt upptäcka de elever som riskerar att inte nå 
målen och sätta in åtgärder.

De elever som våren 2015 lämnade åk 9 har varit 
strategiska i sitt förhållande till vilka program de 
söker på gymnasiet. Eleverna har ett ganska högt 
meritvärde och behörigheten till gymnasiepro-
grammen är hög, men andelen elever som har 
godkänt i alla ämnen är lågt. Bedömningen är att 
eleverna har ”valt bort” ämnen för att fokusera 
mer på de ämnen som gynnar deras behörighet till 
gymnasiet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL: 
Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, 
utvecklande och hälsofrämjande för 
barnen, eleverna och personalen

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Upplevd trygghet och trivsel 
(skola)

85% 92%

Upplevd trygghet och välbefin-
nande (Förskola)

97% 96%

Bedömningen är att arbetsmiljön i förskola och 
skola är trygg. I förskolan överträffas den upplev-
da tryggheten måltalet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL: 
Medborgare i Håbo ska känna förtroende 
för skolan i Håbo

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Samspelet mellan alla som möts 
i förskolan utmärks av respekt 
och förtroende (Förskola)

92,5% 90%

Föräldrars förtroende för skolan 70% 75%

Resultat från medborgarunder-
sökning - skola

49 50

Resultat från medborgarunder-
sökning - förskola

61 61

Förtroendet för skol- och förskoleverksamheterna 
har stadigt ökat de senaste åren. Dock har skola 
fortfarande en bit kvar innan målet är helt nått. 
Bedömningen är att med stigande kunskapsresul-
tat ökar förtroendet för verksamheten. Samverkan 
med vårdnadshavarna har också stor betydelse.

Valfrihet och konkurrens
Genom skollag och skolförordningar prövas 
skolverksamheten i Håbo kommun i konkurrens. 
Andelen barn/elever som gick i grundskola och 
förskola som bedrivs av annan huvudman än Håbo 
var 19 procent under året.
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Kundvalssystemet inom gymnasieskolan är idag 
väl utbyggt. Under hösten fanns det 812 gymnasie-
elever/gymnasiesärelever folkbokförda i Håbo 
kommun inklusive de asylsökande elever som 
saknar folkbokföringskommun men som vistas i 
Håbo. Av det totala antalet gymnasielever gick 
53 procent i gymnasiet hos annan huvudman än 
Håbo och 47 procent av eleverna gick i kommunens 
egen gymnasieskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 
hösten fått i uppdrag att utreda begreppet intra-
prenad inom all skolverksamhet. Rapport lämnas 
i början av 2016.

Intern kontroll
Förvaltningen har följt upp Plan för intern kon-
troll 2015. Kontrollerna visar inte på några större 
brister. Det är i en kontroll vad gäller kontrollmo-
mentet ”Kontroll av faktiskt deltagande i inklude-
ringsutbildningen” som en brist upptäcktes. 
Förvaltningen har vidtagit åtgärder utifrån 
bristen och utarbetat bättre rutiner för planerat 
antal deltagare och antal anmälda deltagare vilket 
redan har fått önskad effekt.

Under året har Arbetsmiljöverket granskat för-
valtningens sytematiska arbetsmiljöarbete. De 
brister som avser årlig uppföljning av aktiviteter 
inom detta område och riskbedömningar avseende 
hot- och våldssituationer avseende skolledare har 
följts upp och åtgärdats. Arbetsmiljöverket har 
därmed godkänt åtgärderna och avskrivit ärendet. 
Barn- och utbildningsförvaltningen avser att i 
samband med kommande årsredovisningar rap-
portera genomlysningar av hot och våld och beskri-
va aktuella rutiner.

När det gäller förvaltningens sjukfrånvaro har 
den ökat under året och är nu i förhållande till de 
anställdas sammanlagda möjliga arbetstid 7,1 
procent. Ett kommungemensamt arbete har 
initierats av personalavdelning för att minska 
korttidsfrånvaron i kommunen.

Volymer och nyckeltal
Musikskola

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Musikskola nettokost-
nad per invånare 
6-15 år, kr

1 487 1 121 1 773 1 859

Under året har befolkningen i åldrarna 6-15 år 
varit högre än budgeterat vilket innebär att 
musikskolans kostnad per invånare har gått ner 
jämfört med budget.

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Pedagogisk 
omsorg

96 667 113 000 0 0

Förskola 79 938 81 752 83 963 85 741

Grundskola inkl 
fritidshem, försko-
leklass

56 612 56 072 58 885 57 676

Gymnasiet, kost-
nad per elev snitt 
egen regi, kr

109 817 103 474 101 090 102 487

Gymnasiesär, 
kostnad per elev 
egen regi

472 000 514 716 516 121 579 706

Pedagogisk omsorg
Under året har inte barn- och utbildningsnämnden 
bedrivit någon pedagogisk omsorg i egen regi.

Förskola
Kostnaden för barn i de kommunala förskolorna 
blev lägre än beräknat. Främst beror det att 
förskolans nya organisation är mer optimerad och 
effektiv.

Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass
Kostnaden för barn i de kommunala grundsko-
lorna blev något dyrare än budget. Den ökade 
kostnaden till följd av fler nyanlända under hösten 
och de särskilda insatser som gjorts för elever i 
behov av extraordinärt stöd är de främsta orsa-
kerna.

Gymnasiet, kostnad per elev snitt egen regi, kr
Kostnaden för de gymnasieelever som går i det 
egna gymnasiet blev lägre än budget. Det beror 
dels på att klasstorlekarna optimerats på respek-
tive program, dels på ett färre antal elever på 
Kämpe-enheten jämfört med budget.

Gymnasiesär, kostnad per elev egen regi
Kostnaden för gymnasiesärskoleeleverna på 
Fridegård blev lägre än budget. Det är främst 
kostnader för skolskjuts och läromedel som avviker 
från budget.
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Volymer, antal barn per verksamhet

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Pedagogisk omsorg, 
egen regi

9 3 0 0

Pedagogisk omsorg, fri-
stående Håbo kommun

12 12 13,5 14

Pedagogisk omsorg, 
annan kommun. Köp 
av plats

0 1 1 0,5

Förskola, egen regi 987 942 921,5 951

Förskola, fristående 
Håbo kommun

166 156 157 148

Förskola, annan kom-
mun. Köp av plats

8 8 9 8

Fritidshem, egen regi 1 119 1 121 1 085 1 108

Fritidshem, fristående 
Håbo kommun

137 137 136 142,5

Fritidshem, annan kom-
mun. Köp av plats

13 12 10 12

Förskoleklass, egen regi 257 255 245,5 258

Förskoleklass, fristående 
Håbo kommun

34 29 33 31

Förskoleklass, annan 
kommun. Köp av plats

2 3 4,5 2,5

Grundskola, egen regi 2 022 2 077 2 119 2 119

Grundskola, fristående 
Håbo kommun

394 411 445 425

Grundskola, annan 
kommun. Köp av plats

80 69 70 62

Grundsärskola, egen 
regi

18 19 20 19,5

Grundsärskola fritidsele-
ver, egen regi

12 12 13,5 14,5

Grundsärskola, sälj av 
plats till annan kommun

3 3,5 4

Gymnasiet, elevantal 
Fride

326 316 323 323

Gymnasiet, elevantal 
Kämpe

83 104 67 75

Gymnasiet, elevantal 
IM

41 45

Gymnasiet, elevantal 
IM Sprint

21,5 16

Gymnasiet elevantal 
Fride, sälj

31 36 53 44

Gymnasiet, elevantal 
Kämpe, sälj

31 50 32 35

Gymnasiet elevantal 
IM, sälj

16 16

Gymnasiet elevantal 
köp

514 485 466,5 475

Gymnasiesär elevantal 
egen regi

20 19 16,5 17

Gymnasiesär elevantal 
sälj

7 8 6,5 8

Gymnasiesär elevantal 
köp

3 4 3 3

Förskola, egen regi
Volymerna blev något lägre än budgeterat. Det 
beror dels på att fler barn har gått i fristående 
förskola och dels beror det på att fler barn började 
senare under året än budgeterat.

Grundskola, fristående Håbo kommun
Raul Wallenbergskolan har ökat antalet barn 
jämfört med budget.

Gymnasiet, elevantal Kämpe
Minskningen beror på ett medvetet val att minska 
antalet elever på Kämpe. Siffrorna från tidigare år 
är inte helt jämförbara då även IM-eleverna 
redovisades tillsammans med Kämpeeleverna.

Gymnasiet, elevantal IM
Elevantalet på IM redovisades tidigare år i volym-
måttet ”elevantal Kämpe”.

Gymnasiet, elevantal IM Sprint
Under våren startades IM språkintroduktion för 
de alltfler nyanlända ungdomar som kommer till 
kommunen. Elevantalet blev större än förväntat 
och därför avviker antalet mot budget.

Gymnasiet elevantal Fride, sälj
Allt fler elever från grannkommunerna väljer att 
studera på Fridegårdsgymnasiet.

Gymnasiet elevantal köp
Köp av gymnasieplatser har gått ner jämfört med 
budget.
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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 för kommunens 
uppgifter inom socialförvaltningens verksamhets-
områden, som rätt 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 någon 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.

Årets händelser
Avdelningen för stöd till familjer, 
barn och unga
Under hösten ökade kraftigt antalet anvisningar 
till kommunen av ensamkommande barn. Nämn-
den har under året tagit emot över 100 ungdomar 
till kommunen, flera har placerats på institutioner 
eller i familjehem ute i landet. Detta har gjort att 
arbetsbelastningen på socialsekreterare och 
resurshandläggare har varit mycket hög. Därför 
har handläggarna, trots en inhyrd konsult och 
hjälp från kollegor, inte klarat av att utreda 
familjehem eller ungdomarnas behov på ett 
tillräckligt bra sätt. Med anledning av detta 
beslutade nämnden att göra en anmälan till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex 
Sarah och samtidigt vädja till Migrationsverket 
om ett tillfälligt uppehåll i mottagandet av ensam-
kommande barn.

Nämnden har under året lyckats sänka kostna-
derna med 4,5 miljoner kronor för institutionspla-

Socialnämnden
Sammanfattning
Under året har socialnämnden delats till två nämnder: 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. De 
avdelningar på socialförvaltningen som lyder under 
socialnämndens ansvar är avdelningen för stöd till 
barn och unga samt avdelningen för stöd till vuxna 
där bland annat rätt till bistånd och omsorger av barn, 
unga och vuxna finns. 

Under året har det arbetats fram en modell för ett ökat 
arbete med ungdomar i hemmiljö. Under hösten 2015 
ökade kraftigt antalet anvisningar till kommunen av 
ensamkommande barn och ungdomar. Nämnden 
har under året tagit emot över 100 ungdomar till kom-
munen, flera har placerats på institutioner eller i famil-
jehem ute i landet. Avdelningen för stöd till vuxna har 
präglats av personalomsättning, men även nystart. Un-
der året har alla tjänster rekryterats.

För 2015 redovisar nämnden ett överskott om nästan 
3,4 miljoner kronor. I huvudsak är överskottet lägre kost-
nader för försörjningsstöd, mer intäkter är beräknat från 
Migrationsverket och att projektet ensamkommande 
flyktingbarn från och med 2015 finns med i driftsredo-
visningen. Kostnaderna för institutionsplaceringar har 
sänkts med 40 procent i förhållande till föregående år.
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ceringar av barn och unga jämfört med 2014. 
Sänkningen av kostnaderna är ett medvetet beslut 
där avdelningen har gjort ett aktivt arbete med 
hemtagning samt arbetat fram nya riktlinjer om 
samarbete mellan utförare och handläggare inom 
förvaltningen.

På avdelningen för barn, unga och familj har det 
skapats ett gott arbetsklimat, med en god stäm-
ning i arbetsgrupperna och en hög vilja att hjälpa 
varandra. Trots det svåra rekryteringsläget har 
avdelningen lyckats att få goda medarbetare till 
socialtjänsten i Håbo kommun. Det verkar finnas 
ett gott rykte om avdelningen, varför människor 
söker sig hit.

Avdelningens verksamhet och arbete påverkades 
mycket av den tragiska bussolyckan med ungdo-
marna från boendet för ensamkommande på 
Biskops-Arnö. Sju av de boende på HVB-hemmet 
satt i bussen. Alla hamnade på sjukhus. Ungdo-
marna kom så småningom tillbaka till olika 
boenden efter sjukhusvistelsen.

Avdelningen för stöd till vuxna
Personalomsättningen har varit hög och tre 
fjärdedelar av medarbetarna är nyanställda under 
året. Arbetet har därför fokuserats främst på att 
upprätthålla kärnverksamheten snarare än att 
vidareutveckla arbetet. Bland de nyrekryterade 
medarbetarna återfinns såväl avdelningschef som 
enhetschefer. Inför år 2016 är fortfarande inte alla 
tjänster tillsatta, men flera medarbetare som 
tidigare slutat har valt att komma tillbaka till 
kommunen, vilket är glädjande. En utökning av 
personalstyrkan är gjord i och med rekrytering av 
seniorhandläggare till ekonomiskt bistånd.

Under året har några flyktingfamiljer tagits emot, 
som är anhöriga till tidigare ensamkommande 
barn. Däremot har förvaltningen inte haft tillräck-
ligt med bostäder för att kunna ta emot några 
nyanlända flyktingar inom ramen för överenskom-
melsen med Länsstyrelsen. Håbohus började dock 
mot slutet av året att överföra fler lägenheter till 
socialförvaltningen, i enlighet med nya direktiv 
där andelen sociala lägenheter ökades med en 
procentenhet. Vid årsskiftet var därför flera 
flyktingfamiljer på ingång. Inom avdelningen har 
flyktingsamordnare och socialsekreterare med 
fokus på nyanlända bildat ett team för att öka ett 
samordnat mottagande.

Ett projekt med språk- och samhällsguider inom 
flyktingmottagningen som har bedrivits under 

året avslutades i september. Under hösten starta-
des ett nytt projekt inom Delegationen för unga till 
arbete. I december startades en ny samverkans-
plattform för vuxna med behov av samordnad 
arbetsinriktad rehabilitering. I plattformen finns 
en samverkanskoordinator som är finansierad av 
Samordningsförbundet samt en tilläggsresurs i 
form av social arbetscoach. Inom missbruksgrup-
pen har externa vårdvistelser präglat året. Många 
av klienterna har en sammansatt psykiatrisk 
problematik som har inneburit högre vårdkostna-
der. För andra klienter har placeringar kunnat 
undvikas om det har funnits lokala lösningar vad 
gäller boende och sysselsättning. Detta är därför 
ett mycket viktigt utvecklingsområde under år 
2016, om kostnaderna ska kunna minska. Innan 
årets slut hade en lägenhet kunnat friställas för 
att användas som träningslägenhet för tre perso-
ner med start 2016.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Externa intäk-
ter

23 615 11 193 42 701 31 508

Interna intäkter 1 684 0 42 42

Summa intäk-
ter

25 299 11 193 42 743 31 550

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhållsma-
terial

-41 640 -24 830 -44 383 -19 553

Personalkost-
nader

-38 999 -35 822 -41 390 -5 568

Övriga kost-
nader

-11 479 -10 513 -13 045 -2 532

Interna kost-
nader

-741 -1 191 -1 693 -502

Summa kost-
nader

-92 859 -72 356 -100 511 -28 155

Resultat -67 560 -61 163 -57 768 3 395

Socialnämnden redovisar ett överskott för året på 
3,4 miljoner kronor.

De externa intäkterna består till största del av 
ersättning från Migrationsverket och det är även 
den största anledningen till avvikelsen mot budget 
beroende på att antalet ensamkommande flykting-
barn har ökat mycket mer än förväntat. Även 
momsåtersökning för perioden 2012-2015 ingår i 
summan för externa intäkter.

Verksamhetsköp sker på flera avdelningar. Det har 
varit högre kostnader än budgeterat för institu-
tionsvård vuxna med 3,6 miljoner kronor och för 
institutionsvård barn och unga med 300 000 
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kronor. Den stora ökningen jämfört med budgete-
rat är köp av HVB-hem och familjehem för ensam-
kommande barn.

Kostnaden för personal är 5,5 miljoner kronor 
högre än budgeterat. Den största delen av denna 
kostnadsökning beror på ökat behov av personal 
för administration av ensamkommande barn och 
det är även en stor ökning av kontaktpersoner/
familjehem för ensamkommande barn. Dessa 
kostnader finansieras genom ersättningar från 
Migrationsverket.

Övriga verksamheter med högre personalkostna-
der än budgeterat är främst Bålstapolarna, 
kontaktpersoner och familjehem för vuxna samt 
barn och unga. Verksamheter med lägre personal-
kostnader än budgeterat har arbetat med flykting-
verksamhet och det är bland annat handläggning 
stöd och bistånd vuxen samt barn och unga, 
handläggare familjehem samt familjehem 0-20 år.

Övriga kostnader är 2,5 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Det är på grund av att flera verksam-
heter har anlitat konsulter då personal med rätt 
kompetens inte har gått att få tag i till vakanta 
tjänster.

Interna kostnader är något högre än budgeterat 
och beror främst på ej budgeterade kostnader för 
vård och lokalhyra för flyktingmottagande. Dessa 
kostnader ersätts efter ansökan till 
Migrationsverket.

Ett generellt statsbidrag från Riksdagen (beslut i 
december 2015) som gäller flyktingmottagning i 
kommunerna kommer att fördelas under 2015 och 
2016 inom Håbo kommun. För bokslutet 2015 
innebär detta en budgetökning för socialnämnden 
med 109 000 kronor. Ett förslag till fördelning 
mellan nämnderna för detta generella statsbidrag 
under 2016 kommer att lämnas till Kommunsty-
relsen under våren 2016.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Nämnd o  
styrelseverk-
samhet

-448 -435 -488 -53

Konsumentråd-
givning

-105 -110 -100 10

Alkohol-  och 
tobakstillstånd

54 -35 -71 -36

Övergripande  
socialnämnd

-2 611 -2 009 -2 040 -31

Anhörigstöd -169 -170 -178 -8

Insatser enligt 
LSS

-3 756 -3 170 -2 912 258

Individ  och 
familjeomsorg

-46 763 -41 101 -43 203 -2 102

Flyktingmot-
tagning  
ensamkom-
mande barn

-245 -609 4 062 4 671

Övriga  insatser 
vuxna (skyddat 
boende)

-178 -178

Ekonomiskt  
bistånd

-13 517 -13 524 -12 660 864

Summa -67 560 -61 163 -57 768 3 395

Inom LSS-insatser har kostnaden för kontaktper-
soner varit lägre än budgeterat och mycket lägre 
än under 2014. Orsaken är att vissa beslut inte 
har kunnat verkställas.

Inom individ och familjeomsorg har en del perso-
nalresurser flyttats till flyktingmottagning vilket 
har gett ett överskott hos framförallt handlägg-
ning vuxna, barn och unga samt familjehem.

Utfallet för institutionsvård vuxna är nästan 
dubbelt så högt som årets budget och är även något 
högre än utfallet år 2014. Sett till antalet vård-
dygn är volymerna dock något lägre än förra året. 
De flesta brukare har placerats en eller flera 
gånger tidigare och har en allvarlig problematik 
som också har krävt institutioner med hög kompe-
tens och högt dygnspris. Två av årets placeringar 
består av utslussning från rättspsykiatrisk vård, 
vilket inte är möjligt för socialtjänsten att påverka 
eller undvika. För några av placeringarna kan 
istället förvaltningen konstatera att de externa 
vårdvistelserna hade kunnat undvikas om hem-
maplanslösningar i form av sociala jourlägenheter 
och träningsboenden och sysselsättning hade 
funnits att tillgå. Detta är en prioriterad fråga 
under början av år 2016.

Sedan 2014 års bokslut har nämnden minskat 
kostnaderna för institutionsvård barn och unga 
med 4,4 miljoner kronor. I förhållande till årets 
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budget är det ett underskott på 276 000 kronor. 
Avdelningen för barn och unga har under året 
arbetat fram nya rutiner för samverkan mellan 
öppenvård och myndighetsutövning. Ökat stöd och 
arbete med öppenvård har bland annat lett till 
ökade kostnader för kontaktpersoner och kontakt-
familjer.

Ungdomsboendet på Biskops-Arnö har ett över-
skott på 1,2 miljoner kronor främst tack vare att 
platser säljs till andra kommuner.

En markant ökning av antalet ensamkommande 
barn under hösten 2015 har påverkat socialnämn-
den på flera verksamheter. Mer personal har 
arbetat med flyktingmottagandet. Placeringar på 
HVB-hem och familjehem har skett i hela landet. 
Verksamheten i egen regi, HVB-hem, har haft 
överbeläggning med samma personalresurser 
vilket ger överskott. Överskottet beror även på 
momsåtersökning för perioden 2012-2015 på totalt 
2,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är totalt lägre 
än föregående år. Behovet av försörjningsstöd har 
minskat även under 2015. Sociala lägenheter har 
ett underskott då kostnader för tomhyror, renove-
ringskostnader och avskrivningar ej varit 
budgeterade.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Inkomster

Utgifter -308 0 -29 -29

Summa -308 0 -29 -29

Inköp av kontorsmöbler har gjorts. Vid uppdelning 
till två nämnder mellan 2014 och 2015 fördelades 
dessvärre inte investeringsbudgeten. Sammanta-
get mellan vård och omsorgsnämnden och social-
nämnden redovisas ett överskott på 237 000.

Måluppfyllelse
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Genom samver-
kan mellan skola, socialtjänst och andra 
aktörer ska stödet till barn och unga 
utvecklas och kostnaderna för institutions-
vård minska.

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Den otillåtna skolfrånvaron ska 
2015 minska med 20% jämfört 
med 2014 på de skolor där 
ungdomsteamet arbetar.

40% 20%

Antalet upprättade samord-
nade individuella planer för 
barn och unga ska vara minst 30 
stycken 2015

38 30

Kostnaderna för institutionsvård 
av barn och unga ska minska 
med minst 30 % jämfört med 
2014

43% 30%

Det finns ett gott samarbete med skolan som 
vidareutvecklas hela tiden. Under året har också 
samverkan mellan Polisen och Bålstapolarna 
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utvecklats. En viktig del när det gäller stödet till 
barn och unga är också det interna samarbetet 
mellan enhetens myndighetsutövande del och 
enhetens familjebehandlande del. Detta samarbete 
har fördjupats under året.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Organisation och 
arbetsmetoder ska utvecklas inom hela 
förvaltningen för att bättre möta den 
enskildes individuella behov

Upp-
fyllt

Mot slutet av året startade den nyinrättade 
samordningskoordinatorn sin projektanställning 
som är finansierad av Samordningsförbundet. 
Uppdraget är att bättre samordna arbetet mellan 
kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen och Landstinget när det gäller personer 
med behov av sammansatt rehabilitering för att 
komma in på arbetsmarknaden. 

Flyktingsamordnaren har mot slutet av året bildat 
ett team med socialsekreterare inom ekonomiskt 
bistånd med fokus på nyanlända för bättre sam-
ordning och kvalitet i flyktingmottagandet.

Den första utbildningen i FREDA - Socialstyrel-
sens rekommenderade arbetsmetod inom våld i 
nära relationer - genomfördes under hösten. 
Fortsatta utbildningsinsatser ska göras under 
våren 2016.

Lokala arbetsmetoder har utvecklats för att bättre 
möta barnens, de ungas och familjernas behov.

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Förtroendet för 
socialtjänstens verksamheter ska öka. Upp-

fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Förtroendet för de insatser som 
görs för utsatta personer ska öka  
enligt SCB:s medborgarunder-
sökning.

46 50

Bland de bästa 25 % i landet vid 
mätning av hemsidans kvalitet

40% 25%

Mätningen sker i SCB:s medborgarundersökning 
som redovisades i maj 2015. Förtroendet har ökat 
med en enhet från 45 till 46. Dock når vi inte upp 
till vårt måltal som var 50. Förändringen är inom 
den statistiska felmarginalen.

Vi har inte lyckats bli bland de 25 procent bästa 
vid mätning av webbplatsens kvalitet, utan finns 
bland de 40 procent bästa med en poäng om 33 av 
39 möjliga.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun

SOCIALNÄMNDENS MÅL:  Socialtjänsten 
ska aktivt medverka i samhällsplanering-
en.

Upp-
fyllt

Socialtjänsten deltar aktivt i arbetet med ny 
översiktsplan.
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Valfrihet och konkurrens
Fram till årsskiftet 2015 har socialnämnden haft 
ett avtal med Aleris om köp av plats i särskilt 
boende för ensamkommande flyktingbarn. Samti-
digt driver nämnden ett eget boende för samma 
målgrupp. Något annan verksamhet inom nämn-
dens område har inte bedömts som lämpligt att 
konkurrensutsätta.

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 avseende framför allt 
mötet med socialsekreteraren inom individ- och 
familjeomsorgen.

Volymer och nyckeltal
Institutionsvård vuxna

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal placerade per-
soner

26 24 21 15

Antal placeringar 32 30 26 20

Antal vårddygn 2 465 2 934 2 645 1 400

Antal placerade personer
Årets externa vårdvistelser utgörs till största 
delen av personer som har placerats en eller flera 
gånger tidigare och som har en allvarlig samman-
satt problematik. Några av dessa placeringar 
bedöms kunna undvikas nästa år genom full 
bemanning och utveckling av arbetsmetoder för 
mer stöd i öppenvård. Med tanke på den problem-
tyngd många aktuella brukare har bedöms dock 
volymerna fortsätta att ligga relativt högt även 
nästkommande år.

Antal placeringar
Flera av brukarna har genomgått mer än en 
placering under året. Främst gäller det de som vid 
något tillfälle vårdats enligt LVM (Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall) - som antingen innan 
eller därefter även vårdats enligt SoL (Social-
tjänstlagen).

Antal vårddygn
Trots att antalet vårddygn är något lägre än under 

fjolåret är de totala kostnaderna något högre. Det 
beror dels på att samsjuklighet hos brukarna 
krävt institutioner med högre kompetens och 
dyrare pris, delspå den LVM-placering som har 
pågått under hösten där SIS (Statens institutions-
styrelse) beslutat om extra förhöjt dygnspris.

Institutionsvård barn och unga

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal placerade per-
soner

18 17 8 10

Antal placeringar 19 19 9 11

Antal vårddygn 2 187 3 624 2 417 1 500

Antal placerade personer
Antal placerade ungdomar har minskat jämfört 
med 2014. Vid årets slut fanns fyra pågående 
placeringar. Detta beror på ett bättre samarbete 
mellan handläggare på Myndighetsenheten och 
utförare.

Antal placeringar
Samarbetet mellan våra olika enheter i avdelning-
en har förbättrats vilket ger återverkningar på 
antalet placeringar. Mer gemensamt förhållnings-
sätt om att arbete på hemmaplan är bättre för 
barn och ungdomar.

Barnavårdsutredningar

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Aktualiseringar 523 518 608 590

Inledda utredningar 128 120 261 120

Avslutade utredningar 116 101 161 120

Aktualiseringar
Volymerna är i stort sett oförändrade jämfört med 
2014.

Inledda utredningar
Med anledning av ökat antal ensamkommande 
blev det betydligt fler utredningar än 
prognosticerat.

Avslutade utredningar
Vi har nu ett välfungerande mottagningsteam som 
avslutar ärenden i tid och som har en god genom-
strömningsprocess.
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Familjeteamet

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Behandlingsinsatser 292 318 335 340

- varav individuella 
behandlingsinsatser för 
familj

138 194 177 180

- varav behandlingsin-
satser i grupp

154 131 158 160

Avslutade ärenden 65 101 95 70

Behandlingsinsatser
Volymerna är i stort sett oförändrade jämfört med 
2014. Dock finns en liten ökning vad gäller utförda 
behandlingsinsatser och en minskning avseende 
avslutade ärenden.

Avslutade ärenden
Familjeteamet har haft en större och snabbare 
genomströmning av behandlingsärenden.

Försörjningsstöd

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal hushåll 274 285 241 260

- varav antal arbets-
lösa

211 222 173 130

Antal bidragsmånader 1 450 1 543 1 244 1 600

Antal hushåll
Måttet visar antalet hushåll som under året fått 
någon utbetalning av ekonomiskt bistånd.
Antalet är det lägsta på tre år, vilket också av-
speglas i det faktiska utbetalda biståndet.

- varav antal arbetslösa
Antalet arbetslösa har sjunkit samtidigt som 
totala antalet hushåll. Det är värt att notera att 
andelen arbetslösa dock har sjunkit ännu mer.

Antal bidragsmånader
Andelen bidragsmånader är det lägsta på tre år 
och även snittiden per hushåll. Trots detta har vi 
sett över tid en negativ utveckling på den mindre 
grupp biståndsmottagare som ändå har ett mycket 
långvarigt bidragsberoende. I avdelningens 
verksamhetsplan finns en viktig aktivitet för år 
2016 som innebär en satsning på de med längst 
bidragsberoendes, för hjälp till annan försörjning.
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Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden startade 2015. De avdel-
ningar på socialförvaltningen som lyder under vård- 
och omsorgsnämndens ansvar är verksamheter som 
rör stöd till äldre och stöd till människor med funktions-
nedsättning samt frågor om bistånd.

Under året har det införts ett nytt uppföljnings- och pla-
neringssystem inom äldreomsorgen och socialpsykia-
trin. Genom systemet ska varje brukare erbjudas ännu 
mer individanpassad vård och omsorg efter det enskil-
da behovet. Under året har samtliga analoga trygg-
hetslarm ersatts med digitala trygghetslarm. 

För att öka det förebyggande och rehabiliterande 
arbetssättet inom all vård och omsorg har Håbo kom-
mun, som den första kommunen av länets kranskom-
muner, inrättat en MAR (medicinskt ansvarig för reha-
bilitering).

För 2015 redovisar nämnden ett överskott om 1,2 mil-
joner kronor. Det beror bland annat på vissa återsökta 
kostnader från Migrationsverket och särskilda statsbi-
drag för stöd till människor med psykisk funktionsned-
sättning. Andra orsaker är att verksamheterna arbetat 
med att vara så ekonomiskt effektiva som möjligt samt 
att vissa tjänster varit vakanta på grund av svårigheter 
att rekrytera personal.

Uppdrag och ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämnden är en ny nämnd från 
och med 2015. Nämndens 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 handikapprå-
det och det kommunala pensionärsrådet.

Inom socialförvaltningen finns 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 
ledamöter och fem ersättare. Nämnden ansvarar 
för kommunens uppgifter inom socialtjänstens 
verksamhetsområden, som rätt till bistånd, omsorg 
om äldre människor med bland annat särskilt 
boende, hemtjänst och dagverksamhet samt stöd 
till människor med funktionsnedsättning genom 
bland annat personlig assistans, gruppbostäder 

och korttidsboende. Delar av omsorgen och 
omvårdnaden av äldre utförs av privata utförare 
då LOV (Lag Om Valfrihet) 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 
handikappombudsman, anhörigkonsulent samt 
MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska).

Årets händelser
Avdelning för stöd till äldre och 
funktionsnedsatta
En ny organisation sjösattes i början av november 
för att kunna förbättra verksamhetens följsamhet 
mot brukarnas behov. I den nya organisationen 
finns det en ansvarig för alla frågor och områden 
som rör hälso- och sjukvården.

För att öka det förebyggande och rehabiliterande 
arbetssättet inom all vård och omsorg har Håbo 
kommun, som den första kommunen av länets 
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kranskommuner, inrättat en MAR (medicinskt 
ansvarig för rehabilitering) som kommer arbeta 
med hjälpmedel- och rehabiliteringsfrågor.

En ny tjänst som verksamhets- och systemutveck-
lare har inrättats inom avdelningen. System- och 
verksamhetsutvecklaren ska vara en sammanhål-
lande länk mellan utförare, IT-avdelning och 
systemleverantören runt de system som utförarna 
arbetar med. I rollen ingår även att utveckla, 
hjälpa och stötta verksamheternas arbete i att 
använda det tekniska stödet som finns i systemen 
för att möta framtidens behov. En del av tjänsten 
är inriktad mot verksamhetsutveckling, exempel-
vis se över och bevaka vad som händer inom 
välfärdsteknologin som kan vara till nytta för 
brukare och verksamheten.

Stöd till äldre
Under året har det beslutats att förstärka 
teamarbetet kring multisjuka äldre som skrivs ut 
från sluten vård till särskilt boende eller till 
ordinärt boende. Detta görs genom att använda 
stimulanspengar för 2016 för att starta teamet för 
Trygg hemgång.

Hemtjänsten och socialpsykiatrin började i juni 
2015 med ett nytt system TES (trygghet, enkelhet 
och säkerhet) för att registrera utförda insatser 
hos brukarna. Det nya sättet innebär att persona-
len registrerar insatsen och tiden med hjälp av en 
smartphone. TES används även som ett plane-
ringsverktyg för samtliga insatser inom äldreboen-
den, hemtjänst och socialpsykiatrin och syftar till 
att varje brukare ska erbjudas insatser som är 
ännu mer anpassade till dennes behov.

Demensteamet har etablerat sin verksamhet under 
året. En mall för levnadsberättelse är framtaget. 
Demensteamet har kontakt med 50-tal personer i 
kommunen. Samtal, handledning och återkom-
mande demenscafé är några av exempel av aktivi-
teter. All personal, både inom äldreboende och 
hemtjänst har börjat att få utbildningar i demens 
via gemensamma föreläsningar. Detta kommer att 
fortsätta hela 2016.

Samtliga trygghetslarm är nu digitala och det 
finns trådlös internetuppkoppling på Pomona.

Flera medarbetare har utbildats inom ÄBIC 
(äldres behov i centrum) vilket kommer att inne-
bära ett mer strukturerat sätt att individanpassa 
utredning, insats och uppföljning efter brukarens 
behov. Några nya medarbetare har utbildats inom 
LSS, ytterligare några andra i FREDA (våld i 
nära relationer). Hela avdelningen har haft heldag 
med jurist gällande dokumentation inom social-
tjänsten. Biståndsenhetens arbete med att 
uppdatera rutiner och arbetssätt inom myndig-
hetsutövningen har dock bara startat och kommer 
framför allt att pågå under år 2016.

Solängens äldreboende öppnade den fjärde och 
sista avdelningen.

Stöd till funktionsnedsatta
PRIO pengar, som är statliga bidrag för socialpsy-
kiatrin, har använts för att starta en ny verksam-
het för sysselsättning. Enheten kommer att få 
namnet Arbetsstöd och kommer inledningsvis att 
utgå från Källans lokaler. Verksamheten startar i 
början av 2016.
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Sjövägens personal har fått utbildning genom 
autismcenter i Sunne.

Det har gjorts en omstrukturering av daglig 
verksamhet på Kalmarvägen som har inneburit 
flera framsteg under året. Det har bildats mindre 
arbetsgrupper som har flyttat ut från 
Kalmarvägen och ut till samhället. Exempel på 
detta är rotation av arbetsdeltagarna i Café Håbo 
och en arbetsgrupp som arbetar på kommunens 
återvinningscentral.

Ett hälsofrämjande arbete har pågått på Dalvä-
gens serviceboende och Lindegårdsvägens grupp-
boende För att främja hälsan har en handlings-
plan tagits fram i samarbete med folkhälsovetare. 
Handlingsplanen innehåller arbetsmetoder som 
främjar motion och utevistelse istället för att åka 
buss eller taxi. En hälsosam kost är grunden i 
planeringen av veckomatsedel och inköp för varje 
individ.

Personalomsättningen har varit hög och tre 
fjärdedelar av medarbetarna som arbetar med 

biståndsbedömningar och beslut enligt LSS är 
nyanställda under året. Arbetet har därför fokuse-
rats främst på att upprätthålla kärnverksamheten 
snarare än att vidareutveckla arbetet. Bland de 
nyrekryterade medarbetarna återfinns såväl 
avdelningschef som enhetschefer. Inför år 2016 är 
fortfarande inte alla tjänster tillsatta, men flera 
medarbetare som tidigare slutat har valt att 
komma tillbaka till kommunen, vilket är 
glädjande.

Dalängens dagverksamhet är biståndsbedömd från 
och med 1 november.

En trend som har märkts under året är att behovet 
av boenden inom LSS är större än antalet platser 
som finns på kommunens egna boenden. Under år 
2015 fungerade det ännu att lösa de mest träng-
ande behoven på hemmaplan, men det är sannolikt 
inte möjligt under 2016. På samma sätt har det 
under året i stor utsträckning gått att erbjuda 
äldre med behov av korttidsvistelse eller särskilt 
boende insatser på hemmaplan, men med ökande 
volymer och inga nya boenden som öppnar under 
2016 kommer troligtvis fler att behöva erbjudas 
köpta platser utanför kommunen.

Ekonomi

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Externa intäk-
ter

51 044 52 291 54 403 2 112

Interna intäk-
ter

16 040 15 008 18 599 3 591

Summa in-
täkter

67 084 67 299 73 002 5 703

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhållsma-
terial

-44 439 -45 810 -47 230 -1 420

Personalkost-
nader

-138 808 -156 324 -154 436 1 888

Övriga kostna-
der

-30 425 -33 442 -34 622 -1 180

Interna kost-
nader

-32 162 -29 921 -33 662 -3 741

Summa kost-
nader

-245 834 -265 497 -269 950 -4 453

Resultat -178 750 -198 198 -196 948 1 250

Både interna och externa intäkter har ökat, bland 
annat tack vare ökade statsbidrag i form av 
stimulansbidrag, PRIO-pengar och återsökta 
medel från Migrationsverket. Solängens äldrebo-
ende öppnade den sista avdelningen, vilket har 
ökat intäkterna.

I kostnader för personal redovisas ett överskott 
mot budget vilket främst redovisas inom hemsjuk-
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vård och rehab. Båda verksamheterna har haft 
vakanser som har varit svårrekryterade. Vid 
sjukfrånvaro har några av verksamheterna sparat 
in på timvikarier för att hålla budget. Neddrag-
ningar på olika nivåer har också givit resultat och 
visar att kostnaderna har minskat.

Övriga kostnader har ökat jämfört med budget 
vilket till största del beror på ökat antal ärenden 
inom personlig assistans.

Interna kostnader är främst ökade antal ärenden 
inom hemtjänsten, där vi i kommunen är utförare.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Nämndverk-
samhet

-414 -500 -518 -18

Övergripande 
vård och 
omsorg

-4 642 -5 778 -4 721 1 057

Äldreomsorg 
och boende-
stöd

-120 313 -134 052 -134 067 -15

Insatser enligt 
LSS

-40 711 -45 010 -44 989 21

Färdtjänst/riks-
färdtjänst

-4 843 -5 400 -5 476 -76

Förebyggan-
de äldreom-
sorg

-7 827 -7 458 -7 176 282

Summa -178 750 -198 198 -196 947 1 251

Avdelningens resultat är bättre än senaste prog-
nos och visar att sammantaget blir det ett över-
skott. Åtgärderna som är vidtagna för att hålla 
budget, visar sig i resultatet. Några av åtgärderna 
som har haft mest effekt är en bra semesterplane-
ring och att verksamheterna har inte tagit in 
timvikarier på tomma pass. Även en viss vakans-
hållning har bidragit till det positiva resultatet. 
Nämnden har även fått extra intäkter i form av 
stimulanspengar för äldreomsorgen och PRIO 
pengar till socialpsykiatrin.

Alla verksamheter utom personlig assistans håller 
budget och vissa gör mycket bättre resultat än 
budget. Detta trots att följande kostnader inte 
fanns med i budget:

• Höjd ersättning inom köpt verksamhet hemtjänst

• Grannvård fick förlängt åtagande för hemsjuk-
vården

• Indexuppräkning för Attendos platser ej med i 
budget för köpta platser

• Personlig assistans har fått flera ärenden än i 
budget

• Avgångsvederlag för några av personalen

Investeringar

tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Bokslut 

2015
Budget- 

avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -770 -450 -184 266

Summa -770 -450 -184 266
Investeringsbudget av handdatorer på totalt 
250 tkr användes inte, då handdatorer inte är 
investering. Kostnaden har belastat driften. 

Rehab och hemsjukvården har investerat i möbler 
som ersätter gamla möbler.

Måluppfyllelse

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL: 
Organisation och arbetsmetoder ska 
utvecklas inom hela förvaltningen för att 
bättre möta den enskildes individuella 
behov

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

95% av brukarna inom äldre-
omsorgen ska ha en genomför-
andeplan inom tre veckor från 
det man blev aktuell i verksam-
heten.

98 95

Minst 95% av brukarna ska vara 
registrerade i de kvalitetsregister 
som socialnämnden använder.

98 95

98 procent av brukarna (måltalet 95 procent) får 
genomförandeplanen inom tre veckor efter motta-
get biståndsbeslut på verksamheterna. Förbätt-
ringsområdet är innehållet och uppföljningen av 
genomförandeplan. Även transparensen kan bli 
bättre mot biståndsenheten.

98 procent av brukarna är registrerade i rapporte-
ringen i Senior Alert och BPSD-registret (beteen-
demässiga och psykiska symptom vid demens). 
Förbättringsområdet inför 2016 kommer bli 
registreringen för brukarna som bor i ordinärt 
boende.

Införandet av TES har förbättrat planeringen och 
ansvarsfördelningen på kommunens äldreboenden 
och hemtjänst och därmed förbättrat det individu-
ella arbetssättet.
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL: 
Förtroendet för socialtjänstens 
verksamheter ska öka.

Upp-
fylls 
inte

Nyckelindikatorer
Utfall
2015

Måltal
2015

Förtroendet för äldreomsorgen 
enligt SCBs medborgarundersök-
ning ökar jämfört med 2014

56 61

Förtroendet för de insatser som 
görs för utsatta personer ska öka 
enligt SCB:s medborgarunder-
sökning.

46 50

Bland de bästa 25 % i landet vid 
mätning av hemsidans kvalitet

25 25

Förtroendet för socialtjänsten mäts i SCB:s med-
borgarundersökning som presenterades i maj 2015. 
Den visar ett betygsindex på 56 för förtroendet för 
äldreomsorgen, vilket är lägre än 2014 då det var 
57. När det gäller stödet till utsatta personer är 
betygsindex för 2015 ett värde på 46, vilket är 
högre än 2014 då det var 45. Båda förändringarna 
är inom den statistiska felmarginalen. Jämfört 
med riket är förtroendet för äldreomsorgen väl 
högre än rikssnittet och förtroendet för stödet till 
utsatta personer är något lägre än rikssnittet.
Vad gäller webbplatsens kvalitet inom 
äldreomsorgen är det 24 kommuner i landet som 

vid den nationella granskningen bedöms ha bättre 
kvalitet. Det betyder att nämnden har uppnått sin 
ambition vad gäller denna del.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun

VÅRD- OCH OMSORSGSNÄMNDENS MÅL: 
Socialtjänsten ska aktivt medverka I 
samhällsplaneringen

Upp-
fyllt

Nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Antal rapporterade brister vad 
gäller tillgänglighet för funktions-
nedsatta i utemiljön

5 5

Antal genomförda brukarråd i 
samband med nybyggnation av 
särskilt boende för personer med 
funktionsnedsättning.

5 2

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten aktivt 
medverka i samhällsplaneringen. Ett sätt att göra 
det är att medverka i det kommunala handikapp-
rådet och aktivt ta del i de tillgänglighetsdialoger 
som förekommer i detta sammanhang. Ett annat 
sätt är att på eget initiativ rapportera brister i 
miljön vilket förvaltningen har gjort vid flera 
tillfällen. Det har handlat om utemiljön kring 
särskilda boenden och om tillgänglighet till 
stränder för personer som är rullstolsbundna. 
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Just nu pågår ett planeringsarbete när det gäller 
ny gruppbostad och hittills har det varit fem 
dialogmöten med brukare/företrädare. Förvalt-
ningen deltar också aktivt i arbetet med ny 
översiktsplan.

Patientsäkerhet
Arbetet med en patientsäker vård och omsorg 
drivs framförallt genom avvikelsehanteringen och 
riskbedömningar med åtgärder för att undvika 
fall, tryckskada, undernäring och ohälsa i mun-
nen. Under år 2015 har totalt 1 549 avvikelser rap-
porteras. Det är en markant ökning jämfört med 
år 2014 då 1 011 avvikelser rapporterades. Två 
Lex Maria-anmälningar har gjorts under året, en 
om fallskada med dödlig utgång och en om brister 
i läkemedelshanteringen. Under året har nio 
patienter drabbats av tryckskada, vilket är en 
ökning från år 2014. Ett av målen i strategin för 
årets patientsäkerhet är att antalet patienter med 
trycksår ska halveras, vilket inte har uppnåtts. 
Elva patienter har drabbats av en fraktur i sam-
band med fall vilket är en ökning jämfört med år 
2014 då fem patienter drabbades av en fraktur.

I den nationella punktprevalensmätningen för fall 
och tryckskada som genomfördes vid två tillfällen 
så är andelen patienter som bedöms ha risk för en 
tryckskada och fall något högre än i riket.

• Risk för tryckskada: Håbo 36 procent. Riket 30 
procent.

• Risk för fall: Håbo 83 procent. Riket 80 procent.

• Ser man till andelen patienter som har en 
tryckskada så ligger den dock lägre i kommunen 
än i riket; Håbo 4,5 procent och riket 7,7 procent.

Valfrihet och konkurrens
Dåvarande socialnämnden antog i december 2012 
en plan för valfrihet och konkurrens inom nämn-
dens verksamhetsområde. Idag finns valfrihet och 
konkurrens inom kommunens äldreboende och, 
genom LOV (Lag om valfrihetssystem), i hemtjäns-
ten. I planen redovisar förvaltningen att även 
fotvård och daglig verksamhet, LSS, är möjligt att 
konkurrensutsätta. Något ärende om detta har 
dock inte tagits fram under året. I december 2015 
beslutade vård- och omsorgsnämnden också att 
kundval ska införas inom hemsjukvården från och 
med oktober 2016.

Under 2015 utfördes cirka 40 procent av hemtjäns-
ten av privata utförare (Grannvård Sverige AB 
och RindLags Hemtjänst & Service AB).

Privat utförare (Attendo) svarade för driften av 
30 procent av platserna på särskilt boende för 
äldre.

Intern kontroll
I planen för intern kontroll identifieras ett antal 
områden där det är viktigt med intern kontroll. 
Områden som nämnden har arbetat med under 
2015 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.

• 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 
internkontroller sker 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 hem-
tjänstfakturor. Vid internkontrollen av avvikelser 
inom hälso- och sjukvården har det märkts en 
ökning under 2015 och ett arbete har påbörjats för  
att närmare utreda orsakerna till vissa av dessa 
avvikelser.

Volymer och nyckeltal
Hemtjänst

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal kunder (kommu-
nal hemtjänst)

265 260 235 265

Andel årsarbetare 
med utbildning, %

80 80 77 80

Antal utförda timmar 
(kommunal hemtjänst) 
utförda besök omvård-
nad och service inklu-
sive HSL, exkl avböjda 
insatser 37 813 40 993 39 000

Antal kunder (kommunal hemtjänst)
Antalet kunder är inklusive larmkunder.

Andel årsarbetare med utbildning, %
Andelen årsarbetare med utbildning har minskat 
något vilket sannolikt är en effekt av att det blivit 
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svårare att rekrytera personal till verksamheten.

Antal utförda timmar (kommunal hemtjänst) 
utförda besök omvårdnad och service inklusive 
HSL, exkl avböjda insatser
Verksamheten har utfört cirka 3 000 fler timmar 
2015 jämfört med 2014 beroende på att brukarna 
har behov av mer insatser.

Hemsjukvård

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal ärenden 445 472 452 450

Kostnad per kund, kr 20 910 20 580 23 511 25 900

Antal ärenden
Antal ärenden inom hemsjukvården har minskat 
något jämfört med 2014. Förvaltningen har inte 
kunnat finna någon specifik orsak utan bedömer 
att det är en tillfällighet.

Kostnad per kund, kr
Personalkostnader för hemsjukvård är lägre än 
budgeterade på grund av sjukfrånvaro. 

Korttidsboende, äldre

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal platser 
korttidsplatser i 
Pomona hus 4

11 8 8 8

Kostnad per plats, 
kr

331 700 499 400 477 640 532 625

Antal platser korttidsplatser i Pomona hus 4
Avser Pomonas korttidsboende.

Kostnad per plats, kr
Kostnad per plats har minskat på grund av 
effektiviseringar i verksamheten.

Särskilt boende Pomona hus 4

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal boenden 25 24 24 24

Kostnad per bo-
ende, kr (inkl natt)

531 100 501 200 506 958 509 580

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

77 79 75 80

Antal boenden
Antalet boende är det samma som föregående år.

Kostnad per boende, kr (inkl natt)

Kostnad per boende ligger i linje med budget.

Antal tillagade portioner totalt/år i 
äldreomsorgskök (tusen portioner)
Restaurang Pomona gick vid årsskiftet 2015 över 
tills socialförvaltningen (från tekniska avdelning-
en), därmed ingår det inte längre i kostenhetens 
verksamhet.

Särskilt boende Solängen

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal boenden 20 27 42 39

Kostnad per bo-
ende, kr (inkl natt)

814 300 600 200 558 257 598 200

Antal boenden
Antal boende är det samma som föregående år.

Kostnad per boende, kr (inkl natt)
Kostnad per boende ligger strax under budget på 
grund av effektiviseringar som är gjorda under 
året.

Socialpsykiatri
Volym/nyckeltal Utfall 

Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal brukare 33 41 34 38

Antal årsarbetare 14,38 14,68 10,45 10,75

Antal utförda timmar 
boendestöd

10 400 12 762 10 007 12 500

Antal besök, Källans 
verksamhet

2 087 2 320 2 390 2 200

Andel årsarbetare 
med utbildning, %

100 100 100 100

Antal brukare
Många ärenden har avslutats under året och 
tillströmning av nya ärenden har inte varit stor.

Antal årsarbetare
Under 2014 var värdet inklusive natt. Från och 
med 2015 rapporterar verksamheten exklusive 
natt.

Antal utförda timmar boendestöd
Minskning av utförda timmar beror på färre antal 
ärenden.

Antal besök, Källans verksamhet
Målet är uppnått. Verksamheten har ”blomstrat” 
under året och haft många besökare. Kraven i 
verksamheten har minskat och det är idag en 
mötesplats att knyta egna kontakter på.

Andel årsarbetare med utbildning, %
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Samtliga i personalgruppen har adekvat utbild-
ning

Personlig assistans

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Beviljade timmar as-
sistansersättning

98 958 95 471 83 334 78 588

Beviljade timmar LSS 3 452 4 602 4 046 7 794

Beviljade timmar assistansersättning
Genomgång och avstämning med Försäkringskas-
san som gäller antalet beviljade timmar med 
assistansersättning är gjord. Under året har tre 
stycken ärenden avslutats. Det har varit brukare 
som har haft mycket timmar. Nya ärenden har 
tillkommit i slutet på året.

Beviljade timmar LSS
Budgeten är svår att jämföra med utfallet då man 
tidigare har rapporterat en del LSS ärenden som 
egentligen tillhör ovanstående timmar med assis-
tansersättning

Sjövägen gruppboende
Volym/
nyckeltal

Utfall Helår 
2013

Utfall 
Helår 2014

Utfall Helår 
2015

Budget 
Helår 2015

Antal boen-
den

6 6 6 6

Antal årsar-
betare

11,4 11,2 11,2 11,2

Personaltät-
het (exkl 
natt)

1,5 1,8 1,5 1,5

Andel årsar-
betare med 
utbildning, %

85 85 85 85

Kostnad per 
boende, kr

1 434 000 1 341 000 1 327 290 1 376 700

Antal boenden

Antal boende är detsamma som föregående år.

Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare ligger i linje med budget.

Personaltäthet (exkl natt)
Personaltätheten är något lägre än 2014.

Andel årsarbetare med utbildning, %
Andel personal som har adekvat grundutbildning 
är 85 procent. Under året har samtliga medarbe-
tare gått en utbildning via autismcenter i Sunne.

Kostnad per boende, kr
Kostnad per boende ligger strax under budget på 
grund av färre timanställd personal.

Lindegårdsvägen gruppboende

Volym/nyckeltal
Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal boenden 6 6 6 6

Antal årsarbetare 7,27 7 6,75 6,75

Personaltäthet 
(exkl natt)

1,21 1,08 1,13 1,13

Andel årsarbetare 
med utbildning %

100 100 100 100

Kostnad per bo-
ende, kr

725 700 732 000 753 661 768 700

Antal boenden
Antalet boende är det samma som föregående år.

Antal årsarbetare
Besparing är gjord i personalbudget.

Personaltäthet (exkl natt)
Personaltäthet ligger i linje med budget.

Andel årsarbetare med utbildning %
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Samtliga i personalgruppen har adekvat utbild-
ning

Kostnad per boende, kr
Kostnad per boende hamnar under budget. Bespa-
ringar gjorda under året vad gäller bemanning 
med 0,25 årsarbetare och timanställda.

Dalvägen gruppboende

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal boenden 0 8 10 8

Antal årsarbetare 0 7 6,75 6,75

Personaltäthet (exkl 
natt)

0 0,87 0,75 0,84

Andel årsarbetare 
med utbildning %

0 100 100 100

Antal boenden
Två nya brukare har flyttat in på Dalvägen.

Antal årsarbetare
Besparing gjord med 0,25 årsanställda.

Personaltäthet (exkl natt)
Personaltäthet på 0,75 nära det som finns på 
äldreboenden. Två nya brukare har tillkommit 
med oförändrat antal årsarbetare.

Andel årsarbetare med utbildning %
Alla har adekvat utbildning

Ekans korttidsboende

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal brukare 17 12 11 16

Antal årsarbetare 10,46 10,46 10 10,17

Antal boende-
dygn

1 209 1 115 980 1 200

Kostnad per bru-
kare, kr

321 100 459 400 453 355 333 200

Andel årsarbetare 
med utbildning %

100 100 100 100

Antal brukare
Målet är ej nått trots hårt arbete med att saluföra 
verksamheten. Arbetet får fortsätta under 2016.

Antal årsarbetare
Bemanningen är något lägre på grund av färre 
brukare, dock behövs en viss grundbemanning för 
att driva verksamheten.
Antal boendedygn
Målet ej uppnått på grund av få brukare,

Kostnad per brukare, kr
Kostnad per brukare har ökat något, då antalet 

brukare har blivit färre.

Andel årsarbetare med utbildning %
Samtliga nyrekryteringar har den utbildning som 
krävs för verksamheten. Vidare sker löpande 
kompetensutveckling för att den anställde ska 
möta brukarens behov i hans/hennes funktions-
nedsättning.

Daglig verksamhet LSS
Volym/nyckeltal Utfall 

Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Budget 
Helår 
2015

Antal deltagare 48 49 58 60

- varav företagsplat-
ser

7 11 11 15

Antal deltagare
Antalet deltagare har ökat

- varav företagsplatser
Antalet företagsplatser ligger på samma nivå som 
föregående år.
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Uppdrag och ansvarsområde
Verksamhet
Håbo hus AB äger fastigheter i Håbo kommun. 
Bolagets fastigheter omfattar både bostäder och 
lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyt-
tiga bostadsföretagsorganisation(SABO) samt 
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, 
(Fastigo) och det är även delägare i Husbyggnads-
varor, HBV förening u.p.a.

Fastighetsbestånd
Antalet ägda lägenheter uppgick vid årets slut till 
1 315 stycken med en bostadsyta om cirka 87 300 
kvadratmeter samt cirka 9 120 kvadratmeter 
lokalyta. I lägenhetsbeståndet ingår 172 bostäder 
för grupp-, äldreboende och särskilt boende samt 
66 lägenheter med upplåtelseformen kooperativ 
hyresrätt.

Uthyrning
Uthyrningen är fortsatt stabil, omsättningen har 
ökat och ligger på cirka 12,5 procent under hela 
året. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, 
framförallt på en- och tvårumslägenheter. Antalet 
bostadssökande uppgick vid årsskiftet till cirka 
3 300 personer.

Hyror
Hyrorna höjdes med i snitt 1,49 procent från mars 
2015. Håbohus tillämpar en differentierad hyres-
sättning med en höjning mellan 0-1,96 procent.

Årets händelser
Nyproduktion, Sofielundsvägen
Det som tidigare kallats Glastomten och Kyllers 
Backe har nu fått namnet Sofielundsvägen. Pro-

duktionen går enligt tidplan och den första etap-
pen har inflyttning i juli 2016. Som ett led i 
Håbohus miljöarbete kommer husens tak att kläs 
med solceller för elproduktion som producerar 175 
000 kWh om året.

Bålsta Centrum
Håbohus var en av vinnarna i den markanvis-
ningstävling som Håbo kommun utlyste för exploa-
teringen av nya Bålsta centrum. I första etappen 
bygger Håbohus 170 lägenheter och bolaget har 
option på ytterligare cirka 140 lägenheter i etapp 
2. Hösten 2015 utlyste Håbo kommun ytterligare 
en tävling för en byggrätt om 17 våningar. I 
skrivande stund är det inte klart vem som tilldelas 
byggrätten men Håbohus har lämnat in ett bidrag 
som bolaget har förhoppningar om att genomföra.

Väppeby Äng
Planering för produktion av cirka 90 lägenheter 
inklusive 6 stycken för gruppboende (inom ramen 
för LSS) pågår parallellt med att detaljplanen 
ändras. Produktionen ska påbörjas runt årsskiftet 
2016-2017.

Förvärv och försäljningar
Håbohus  har fattat beslut om att vissa fastigheter 
ska säljas för att klara nyproduktion utan att 
soliditeten sjunker. Bolaget har sålt fastigheten 
Dyarne 6:2 innehållande 10 lägenheter på Agvä-
gen i Bålsta. Priserna har ökat på flerbostadshus 
och försäljningen antyder en mer positiv syn på 
investeringar i Bålstas fastighetsmarknad. Håbo-
hus har även sålt 10 fastigheter i Gillmarken. 
Även där märks stigande priser. Under 2016 är 
ambitionen att återstående fastigheter i Gillmar-

Håbohus AB
Sammanfattning
Det som tidigare kallats Glastomten och Kyllers Backe 
har nu fått namnet Sofielundsvägen. Produktionen går 
enligt tidplan och den första etappen har inflyttning i 
juli 2016.

Håbohus är en av vinnarna i den markanvisningstävling 
som Håbo kommun utlyste för exploateringen av nya 
Bålsta centrum. I första etappen bygger Håbohus 170 
lägenheter.

Håbohus har antagit en affärsplan för perioden 2015-
2018. Planen följs och bolagets planerade åtgärder ska 
bidra till måluppfyllelse inom samtliga områden till 2018.

Håbohus redovisar ett överskott på 15,3 mkr för 2015.
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ken ska säljas som hyresrätter. Beslut finns att 
sälja fastigheten Bålsta 18:7 på Älvkvarnsvägen 
24-28 samt fastigheterna Bålsta 2:195 och 2:279 
på Bålstavägen 27-29 samt Stockholmsvägen 30. 
Planen är att försäljningen av dessa fastigheter 
ska genomföras under 2016.

Fastighetsmarknaden i Bålsta utvecklas positivt. 
Orten blir alltmer attraktiv att investera i vilket 
avspeglas i stigande priser och det växande antalet 
privata aktörer med planer för produktion i Bålsta. 
Hittills har produktionen av flerbostadshus i 
området skett genom enskilda projekt som förtätar 
befintlig bebyggelse (exempelvis Dalvägen och 
Sofielundsvägen). När Bålstas nya centrumprojekt 
kommer igång byggs en stadsdel som påverkar 
samhället på ett helt annat sätt. Att ett samhälle 
utvecklas till stad innebär en stor omställning, 
både i gestaltning men också i levnadssätt. Ett 
levnadssätt där bilen inte längre ges samma 
utrymme är nödvändigt för att skapa en trivsam 
stadsmiljö. Håbohus medverkar som en av aktö-
rerna i utvecklingen av nya Bålsta centrum.

Under hösten 2015 har Sverige en väsentlig 
ökning av antalet asylsökande flyktingar. Håbo 
kommun har avtal med migrationsverket om 
mottagande av flyktingar. Håbohus är en av 
aktörerna som kommunen samarbetar med för att 
tillgodose behovet av bostäder för grupper som har 
svårt att själva lösa sin bostadssituation. Samar-
betet innebär att kommunen hyr bostäder av 
bolaget för bostadssociala ändamål. Under 2015 
har bolagets direktiv ändrats och andelen kontrakt 
för bostadssociala ändamål har höjts från fyra till 
fem procent av bolagets lägenheter.

Hyresrätten nämns ofta i termer som billigt 
boende. Det ligger ett samhällsansvar i att hyres-
rätten är tillgänglig för grupper som inte är 
kapitalstarka, exempelvis unga som ska flytta 
hemifrån. Samtidigt är det skadligt för hyresrät-
tens attraktivitet om boendeformen enbart för-
knippas med svaga grupper och samhällsansvar. 
Ett uppdrag för alla aktörer som bygger, äger och 
förvaltar hyresrätter bör vara att nyansera den 
bild av hyresrätten som ofta förmedlas genom 
media och politik. Att marknadsföra hyresrätten 
som en exklusiv och bekväm boendeform skulle 
sannolikt öka attraktiviteten.

För att möta efterfrågan på nya hyresrätter, 
stärka ekonomin och fortsätta arbetet med att bli 
en bättre hyresvärd krävs ett strukturerat arbets-
sätt med tydliga målsättningar. Under våren 

fattade Håbohus styrelse beslut om en affärsplan 
med bolagets målsättningar fram till år 2018. 
Detta kommer att göra Håbohus till en starkare 
och bättre hyresvärd.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Verksamhetens 
intäkter

114 965 120 205

Försäljning fastig-
heter

15 136 20 503

Verksamhetens 
kostnader

-62 260 -66 244

Avskrivningar -25 555 -27 745

Finansnetto -23 823 -20 559

Bokslutsdisposi-
tioner

-6 083 -6 860

Skatt -2 985 -3 782

Resultat 9 495 15 265
Omslutning 858 196 923 227

Soliditet 9,1 % 10,7 %

Investeringar
tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Inkomster 22 391 28 760

Utgifter -75 520 -75 929

Summa -53 129 -47 169

Måluppfyllelse
Håbohus har antagit en affärsplan för perioden 
2015-2018 med målsättningar för områden som: 
transaktioner, miljö, nyproduktion, integration och 
social sammanhållning, underhåll och reinveste-
ringar, trygga och trivsamma boendemiljöer samt 
ekonomi. Planen följs och bolagets planerade åtgär-
der ska bidra till måluppfyllelse inom samtliga 
områden till 2018.

Miljö är ett målområde i bolagets affärsplan. 
Följande målsättningar finns med inom området 
miljö:

• egenproduktion av förnyelsebar el

• energianvändning till uppvärmning

• miljöledning

• miljöfordon

• vattenförbrukning.

Tre solcellsanläggningar har installerats och 
driftsatts. Den totala kapaciteten uppgår till drygt 
190 kW och beräknas årligen producera cirka 
175 000 kWh förnyelsebar el. Med den tidigare 
solcellsanläggningen på 15 kW, så kommer Håbo-
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hus årligen minska koldioxidutsläppen med drygt 
19 000 kilo (räknat på 100g CO2/kWh enligt 
Nordisk Elmix).

När energibesparingen korrigerats med antalet 
graddagar uppgår den till -0,8 procent jämfört med 
år 2014 (mål -0,5 procent) vilket motsvarar när-
mare 88 000 kWh. En stor del av energibesparing-
en kan härledas till ett optimerat styrsystem för 

fastigheten Mansängen som använder överskotts-
värme och byggnadens tröghet. Systemet kommer 
att ha full effekt under år 2016.

Övriga mål har uppföljning för år 2017 och 2018. 
Bolaget ligger i fas med planerade åtgärder.

Volymer och nyckeltal       
2011 2012 2013 2014 2015

Hyresintäkter netto 102 693 105 801 107 790 112 732 118 764

Nettoomsättning 103 665 107 289 108 662 114 965 120 205

Driftkostnader -42 483 -42 771 -43 630 -47 268 -48 631

Underhållskostnader -13 650 -13 033 -15 927 -12 821 -15 194

Fastighetsskatt -2 210 -2 248 -2 236 -2 170 -2 419

Avskrivningar -22 162 -22 240 -24 383 -25 555 -27 745

Jämförelsestörande poster 4 512 4 408 6 005 15 136 20 503

Rörelseresultat 27 672 31 405 28 491 42 287 46 719

Driftnetto exklusive försäljning 45 322 49 237 46 869 52 706 53 961

Ränteintäkter 276 315 214 105 66

Räntekostnader -26 390 -24 183 -23 063 -23 928 -20 625

Skatter, dispositioner -400 -598 -1 280 -8 969 -10 895

Årets resultat 1 377 6 940 4 362 9 495 15 265

Anläggningstillgångar 754 661 743 096 790 412 833 121 867 482

Balansomslutning 765 128 766 510 798 849 858 196 923 227

Eget kapital 51 609 58 549 62 910 72 405 87 670

Räntebärande skulder 686 516 682 019 707 812 747 562 792 713

Antal bostäder 1293 1290 1284 1335 1315

Bostadsyta, m2 87 698 87 278 86 594 89 109 87 330

Lokalyta, m2 8 225 8 192 8 192 9 118 9 118

Fastigheternas bokförda värden 7 847 7 765 7 672 8 472 8 629

Genomsnittshyra, bostäder 1 037 1 064 1 072 1 122 1 144

Underhåll 142 136 168 129 156

Driftkostnader 452 456 470 494 502

Räntekostnader 275 253 243 244 211

Fastigheternas direktavkastning, BV* 6,0% 6,6% 6,5% 6,3% 6,2%

Fastigheternas direktavkastning, MV* 6,3% 5,7% 5,5% 4,4%

Avkastning på totalt kapital 3,6% 4,1% 3,9% 5,1% 5,3%

Soliditet 6,7% 7,6% 8,1% 9,1% 10,7%

Justerad soliditet, MV* 11,8% 16,2% 17,6% 29,4%

Räntetäckningsgrad 173,6% 204,9% 204,1% 220,7% 261,9%

Belåningsgrad 91,1% 91,9% 89,7% 89,8% 91,4%

Överskottsgrad 43,7% 45,9% 43,1% 45,8% 44,9%

Genomsnittlig skuldränta brutto 3,98% 3,71% 3,48% 3,55% 2,79%

 BV= Bokfört Värde, MV= Marknadsvärde
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Håbo Marknads AB
Sammanfattning
För att stärka näringslivet och främja företagandet 
i Håbo kommun har Håbo Marknads AB haft en hög 
aktiveringsgrad med många uppskattade aktivitete-
ter. Bolaget har bland annat arrangerat Håbomässan 
med 60 utställare och cirka 3500 besökare.

Under året blev kommunen årets företagarkommun i 
Uppsala län. Det är Företagarnas årliga mätning som 
presenterar hur det går för företagen. Det visar att kom-
munen präglas av en god småföretagaranda med 
många framgångsrika företag. Samtidigt föll Håbo 
kommun på Svenskt Näringslivs ranking från plats 71 till 
99, vilket signalerar att det finns en del att arbeta på i 
relationen mellan företagen och kommunen.

Håbo Marknads AB har under året låtit företagen ut-
värdera ett flertal av de aktiviteter för att inventera vad 
som är uppskattat, vad som kan utvecklas och förbätt-
ras. Bolaget får också goda omdömen av företagen i 
den NKI-undersökning som gjordes under våren.

Uppdrag och ansvarsområde
Verksamhet
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av 
Håbo kommun som sköter näringslivsservicen och 
besöksnäringen (turismen) i kommunen. Bolaget 
arbetar övergripande för en ökad tillväxt inom 
näringsliv, turism och handel. Det ska vara enkelt 
att starta och driva företag i Håbo kommun. 
Kommunen ska vara en attraktiv etableringsort 
för företag och boende.

Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden:
Nyföretagande, företagsutveckling, ungt företa-
gande, företagslots, nyetableringar och turismut-
veckling. 

Bolaget ska utveckla den egna företagsmarken 
och samarbeta med kommunen i markfrågor som 
gäller företagsetableringar.

Marknadsföring
I Håbo Marknads grunduppdrag ingår att 
marknadsföra kommunen utifrån näringsliv, 
turism och handel.

Håbo Marknads AB producerade under året en 
lokal turistbroschyr och en cykelkarta över Sko-
kloster samt var delaktiga i arbetet med 
Länsturismbroschyr och Håbo adresskarta.

Håbos turistbroschyr finns i tio av Turistbyråsho-
pens Smultronställ i köpcentrum runt om i Mälar-
dalen samt finns att beställa kostnadsfritt från 
Turistbyråshopen.

Inför sommarsäsongen annonserar Håbo Mark-
nads AB årligen i lokaltidningar från Järfälla till 
Enköping med tips till besökare.

Bolaget deltog på fyra mässor: Fanna Expo i 
Enköping, Logistik & Transport i Göteborg, 
Håbomässan samt Business Arena i Stockholm.

Den 3-6 augusti deltog bolaget som sponsor vid 
Bro-Bålsta Golfklubb under den internationella 
golftävlingen Annica Invitational: En tävling för 
unga talangfulla golftjejer från Europa.

Håbo Marknads AB skickar varje månad ut 
nyhetsbrev via e-post till bolagets alla kontakter 
med kommande aktiviteter och nyheter som berör 
näringslivet.

HMAB Håbo Marknads AB marknadsför dess-
utom samtliga av bolagets aktiviteter genom 
annonsering i lokala medier och på digitala 
skyltar vid infarterna till Bålsta.

Turismutveckling
Marknadsbolaget fungerar som ett stöd för kom-
munens aktörer inom besöksnäringen, vilka bidrar 
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till kommunens ekonomi och attraktivitet. De 
stora besöksmålen, Skokloster Slott och Åbergs 
museum, har tillsammans runt 90 000 besökare 
årligen och har många aktiviteter för barn och 
unga. Det är helt i enlighet med kommunens mål 
vad gäller barn och unga.

Starka företag inom besöksnäringen bidrar till en 
hållbar tillväxt för Håbo kommun. Ett av målen 
med turismutvecklingsarbetet är att antalet 
arbetstillfällen inom besöksnäringen ska öka. 
Intressanta och välskötta besöksmål bidrar till att 
sprida en positiv bild av Håbo kommun. Besöksnä-
ringen bidrar till att öka kommunens attraktivitet 
och därmed möjligheten att fler flyttar hit.

Håbo Marknads AB:s turismansvariga fungerar 
som backup för turismfrågor som kontaktcenter 
inte kan svara på. Bolaget hanterar också frågor 
som rör boende, evenemang, specifika arrang-
emang och liknande.

Årets händelser
Årets händelser omfattar en mängd olika aktivite-
ter som Håbo Marknads AB har genomfört för att 
stärka näringslivet och främja kontakter och 
företagande. Totalt har bolaget under året gjort 
omkring 45 större aktiviteter som har besökts av 
drygt 2 000 personer.

Bolaget har bland annat gjort:

• Genomfört cirka 400 möten/besök med företa-
gare varav ett drygt 20-tal tillsammans med 
kommunalrådet Carina Lund.

• Arrangerat nio frukostmöten med över 600 
deltagare.

• Anordnat företagsmingel för cirka 200 företa-
gare i Krägga.

• Arrangerat Håbomässan med 60 utställare och 
cirka 3 500 besökare.

• Deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business 
Alliance) med ett 50-tal andra kommuner.

• Genomfört företagsmötet ”Mitt företag” på 
Wenngarns slott, med 120 deltagande företag 
tillsammans med Sigtuna kommun, Järfälla 
kommun och Upplands-Bro kommun.

• Coachat 50 personer, varav 25 kvinnor, med 
starta eget-rådgivning.

• Genomfört anbudsskola för cirka 10 företag.

• Deltagit på Logistik och transportmässan i 
Göteborg och där marknadsfört Logistik Bålsta 
området.

• Deltagit på den regionala företagsmässan Fanna 
Expo i Enköping och där marknadsfört Håbo 
kommun.

Företagsmingel
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• Sålt 26 340 kvadratmeter mark till kommunen 
för exploateringen av Bålsta centrum etapp 1.

• Sålt 70 940 kvadratmeter mark till företagare i 
Västerskog för expansion av verksamheten.

• Varit delaktiga i att ta fram en integrationsplan 
för kommunen.

• Deltagit i Regionförbundets tillväxtråd för 
Uppsala Län och där arbetat med samverkan 
runt näringslivsfrågor.

• Anlitat turistbyråshopen för hantering av 
broschyrer och kartor samt distribution till 
”Smultronställ” i tio köpcentrum runt Mälaren.

• Bedrivit turistbyråverksamhet i Skokloster hade 
under sommaren med cirka 5 000 besökare 
(besöksräknare användes).

• Arrangerat två möten med turismnätverk Håbo 
och Upplands-Bro kommun.

• Genomfört arrangemang med turismnätverket 
Håbo. Den 22 oktober genomfördes ett samar-
rangemang med Visit Uppland som var en 
finansieringsträff för besöksnäringen med 
information om olika typer av ekonomiskt stöd. 
Under arrangemanget diskuterades det också 
kring vad besöksnäringen vill ha hjälp med från 
Håbo Marknads AB.

• Ingått i länssamarbete med Regionförbundet - 
Visit Uppland. Håbo Marknads AB har under 
året deltagit i möten i Nätverket för Destina-
tionsutveckling i Uppsala län (NDU). Dessutom 
deltagit i seminarium om kompetensutveckling 
och Regionsmöte om besöksnäringens betydelse 
för kommuner.

• Deltagit i utvecklingen av Skokloster genom 
kontinuerlig kontakt med Statens Fastighetsverk 
(SFV) som gäller utvecklingen av området.

• Samarbete med Kultur- och Livsmiljö i arrang-
emangen kring nationaldagsfirandet i Skokloster 
och Håbo Festdag.

• Under hösten distribuerades skriften Besöksnä-
ringen lyfter (Visita och Arena för tillväxt 2015) 
till kommunalråd, förvaltningschefer och Håbo 
Marknads ABs styrelse. Syftet var att uppmärk-
samma besöksnäringens inverkan på kommu-
ners ekonomi och attraktivitet och hur man som 
kommun kan stärka näringen.

• Under 2015 monterades en skylt med hänvisning 
till turistinformationsskylten längs väg 263. På 
turistinformationsskylten finns karta över 
Skohalvön, en kommunkarta med sevärdheter, 
brevlådor med kartor och turistbroschyrer samt 

utbytbara lameller med aktuella evenemang.

Projekt och resultat
Under året arbetade bolaget aktivt för att skapa 
intresse runt Dragets industriområde. Området 
blev under året i princip fulltecknat av intressen-
ter men har av olika anledningar ytterligare 
försenats. Enligt nya beräkningar ska försäljning 
kunna påbörjas under första kvartalet 2016.

Bolaget har startat och genomfört första kampan-
jen i föreningen Bålstas Bästa, ett projekt vars 
mål är att öka handeln lokalt, stödja föreningslivet 
och skapa en talangfond för unga kultur- och 
idrottstalanger och föreningar.

Det såldes cirka 1 800 häften för totalt 367 tkr 
varav hälften gick direkt till föreningarna. Reste-
rande del, minus omkostnader, kommer att förde-
las till olika stipendier för utdelning på Håbo 
festdag 2016.

Under året har Håbo Marknads AB varit delaktiga 
i integrationsnätverket i Håbo kommun där 
bolagets roll är att ge rådgivning runt vilken hjälp 
det finnas att få om man vill starta företag.

Bolaget har också varit delaktiga i projektet ”Unga 
jobb” där syftet är att få ut unga personer i arbete. 
Vi utvärderar att arbetsförmedlingen får ut fler 
idag än tidigare i och med den lokala anknytning-
en.

Ekonomi
Resultaträkning och analys
tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Verksamhetens 
intäkter

8 840 23 253

Verksamhetens 
kostnader

-8 516 -7 706

Avskrivningar -60 -58

Verksamhetsnetto -92 15 386

Periodiseringsfond 1 526 -3 838

Skatt -214 -2 539

Resultat 1 220 9 008

Omslutning 32 823 31 557

Soliditet 51,9 53,4
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Investeringar
tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Inkomster

Utgifter 0

Summa 0

Måluppfyllelse
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

Vi erbjuder alla skolor i kommunen att delta på 
våra aktiviteter inom entreprenörskap i skolan. 
Syftet är att utveckla elevernas entreprenöriella 
förmågor och ge kunskap om att starta och driva 
företag. Över 650 elever deltog under 2015 i våra 
aktiviteter.

Vi har drivit projektet ”roligaste sommarjobbet” 
där vi har låtit ett 30-tal ungdomar i åldern 16-19 
år driva egna företag under sommaren.

Vi har även deltagit i projektet ”Unga jobb” till-
sammans med Arbetsförmedlingen och Sparban-
ken Enköping där syftet är att få ut unga i arbete 
genom praktikplatser på våra företag. Vi har ett 
25-tal företag som anmält sitt intresse.

Vi har även deltagit i arbetet för att få fram 
DUA-avtalet (Delegation för unga i arbete) tillsam-
mans med Arbetsförmedlingen och Håbo kommun.

Dessutom har vi deltagit i nystartade referens-
gruppen ”#jag med” som ska ta fram framgångs-
faktorer som bidrar till att fler ungdomar i åldern 
15-20 år stannar i studier och/eller arbete.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka

Vi genomför årligen ett 50-tal olika företagsaktivi-
teter för att marknadsföra kommunen såväl 
internt som externt mot företag.

Vi deltar på nationella och lokala mässor i syfte 
att marknadsföra kommunen.

Vi producerar trycksaker, information och månat-
liga nyhetsbrev till såväl företag i kommunen som 
externa samarbetspartners och intressenter.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun

Vi samarbetar med kommunen utifrån en gemen-
sam målbild av Vision 2030.

Där arbetar vi gemensamt runt frågor om närings-
livsutveckling, markexploatering, arbetstillfällen, 
turism, skola och andra frågor inom den kommu-
nala verksamheten.

Volymer och nyckeltal
Företagen
• Totalt har 138 nya företag startats under året, 

vilket total ger 1951 företagare i kommunen.

• 426 företag drivs av kvinnor (21,8 procent).

• 445 företag har en omsättning över en mkr  
(22,8 procent).

• 221 företag har fler än fyra anställda  
(11,3 procent).

• 1 520 företag är äldre än tre år (77,9 procent).

Nyföretagande
Det startade 138 nya företag i Håbo kommun under 
året.

Markförsäljning
Bolaget sålde 33 434 kvadratmeter mark under 
året.

Entreprenörskap i skolan
Över 650 elever deltog i något av de entreprenöriella 
projekt som bolaget drev i skolan. I länsfinalen av 
ungt företagande i Uppsala tog Fridegårdsskolan 
hem 1/3 av alla priser med nio deltagande företag 
av totalt 164 företag.

Turismen
Skokloster
• 72 090 besökare på Skokloster slott  

(+4,4 procent)

• (tornerspel 2 000 besökare, nationaldagen  
1 500, julmarknad 3 500).

• 5 000 besökare på turistbyrån i Skokloster  
(+ 20 procent).

• Tre rederier har trafikerat Skokloster brygga till 
och från Stockholm och Uppsala.

Åbergs museum
10 500 besökare under perioden juni-augusti (+ 20 
procent).



Håbo Marknads AB Håbo kommun årsredovisning 2015114

Gästnätter i kommunen
• Skokloster camping fullbelagt hela säsongen.

• Övergrans jordbruk 140 procent ökning jämfört 
med 2014.

• Brunnsta gård fler gästnätter än 2014.

Håbo Festdag
17 500 besökare i centrum. Nytt rekord!
3 500 besökare på företagsmässan. Samma som 
2014.

Trycksaker
Håbokarta
Tryckt cirka 16 000 exemplar. På kartan har vi 
utrymme för marknadsföring av kommunen, just 
nu med rubriker Natur, Kommunikation och 
Kultur.

Turistbroschyr
Årets upplaga trycktes i 13 000 exemplar och 
distribuerades under året i våra broschyrställ 
runtom i kommunen, på konferensgårdar och 
besöksmål. Dessutom distribution till 
Turistbyråshopens ”Smultronställ” på tio orter i 
Mälardalen.

Naturbroschyr
Togs fram 2011, nytryck 2013 samt 2015  
(5 000 exemplar).

Turistbroschyr på engelska och tyska
En åttasidig turistbroschyr togs fram och översat-
tes till engelska 2013 och tyska 2014. Trycktes i 
vardera 3 000 exemplar som fanns i turistbyrån 
och i kontaktcenter.

Cykelkarta över Skohalvön
Under 2015 togs en karta (A3) över Skohalvön 
fram där sevärdheter och cykel- och gångvägar är 
markerade. Kartan trycktes upp i 2 000 exemplar 
och fanns i turistbyrån.

Länsturismbroschyr samt karta
Produceras av Visit Uppland, som vi fyller med 
lokalt material som evenemangskalender och infor-
mation om lokala besöksmål.

Informationsbroschyr om HMAB
Uppdatering av broschyr och tryck av 200 exem-
plar.

TrueGent UF
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo

Sammanfattning 
Under året har fokus varit att arbeta fram kommuner-
nas handlingsprogram för skydd mot olyckor. Rädd-
ningstjänsten ansvarar för kommunens förmåga att 
hantera olyckor medan kommunerna har tagit fram 
handlingsprogram för att förebygga olyckor utifrån 
risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet har kombinerats 
med krisberedskapsarbetet vilket gjort att kommu-
nerna nu har en bra grund både inom området skydd 
mot olyckor och krisberedskap.

I oktober påbörjades byggnationen av Veckholms 
brandstation, två nya brandbilar har upphandlats och 
tas i drift i början av 2016.

Räddningstjänsten visar på ett underskott på 819 tkr 
under året.

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. Förbundet kan därutöver 
komma överens med en medlem om att utföra 
tilläggsuppdrag.

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens 
anställda i HLR (Hjärt- och lungräddning) och 
Brandskydd. Under hösten erbjuds även utbildning 
i Systematiskt brandskyddsarbete.

Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med 
varsin brandstation för snabbast möjliga rädd-
ningsinsats.

Årets händelser
Under första kvartalet ägnades mycket kraft åt att 
reda ut varför resultatet 2014 vände från överskott 
i augusti till ett underskott för helåret. Förbundets 
pensionskostnader har analyserats och lönekostna-
derna har brutits upp på fler konton för att få 
bättre möjlighet att se avvikelser.

Kommunernas Handlingsprogram för skydd mot 
olyckor för innevarande mandatperiod har arbe-
tats fram under året. Räddningstjänsten ansvarar 
för kommunens förmåga att hantera olyckor 
medan kommunerna har tagit fram handlingspro-
gram för att förebygga olyckor utifrån risk- och 
sårbarhetsanalyser. Arbetet har kombinerats med 
krisberedskapsarbetet vilket gjort att kommuner-

na nu har en bra grund både inom området skydd 
mot olyckor och krisberedskap. Vid några tillfällen 
under året har larmkedjan testats och förbättrats.

Under året har den gemensamma räddningsregio-
nen med Uppsala, Stockholm och Gotlands län 
utökats med Brandkåren Attunda och i mars 2016 
även Sala-Heby. Detta innebär att förbundet kan 
fördjupa samarbetet med dessa organisationer och 
få ett helt gränslöst samarbete.

Under sommaren vidtog Brandmännens 
Riksförbund konfliktåtgärder för att få till ett 
bättre centralt kollektivavtal för räddningstjäns-
tens RIB (Räddningsperson i beredskap)-anställ-
da. Konflikten har haft begränsad påverkan på 
förbundets verksamhet och ingen konsekvens för 
kommuninvånarna.

Antalet bränder under året har varit lågt. Kom-
munerna inte drabbats av några större olyckor 
som krävt mer omfattande insatser men har haft 
några händelser som har testat kommunikationen 
mellan räddningscentralen och kommunerna. 
Detta har lett till uppdaterade rutiner och kon-
taktvägar.

Byggnationen av Veckholms brandstation har 
inleddes sent i år och planeras invigas under 2016.
Räddningstjänstens uppdrag att utbilda kommu-
nernas anställda i HLR, brandskydd och SBA 
(Systematiskt brandskyddsarbete) har nu kunnat 
bli en del i kommunernas arbete med SBA. Antalet 
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anmälda till kurserna är däremot vikande särskilt 
i Håbo.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Verksamhetens 
intäkter

4 410 4 457

Verksamhetens 
kostnader

-53 238 -54 709

Avskrivningar -1 591 -1 918

Ersättning från 
medlemmar

50 110 51 550

Finansiella intäkter 79 5

Finansiella kost-
nader

-335 -204

Resultat -564 -819

Investeringar
tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015

Inkomster

Utgifter -5 098 -9 749

Summa -5 098 -9 749

Förbundet har under året upphandlat två BAS-
Bilar till ett värde av nio mkr. Dessa tillhör 
investeringar 2016 men har fakturerats under 
slutet av det här året. Två pickuper som budgete-
rats har blivit fördröjda till 2016. I övrigt har 
förbundet investerat i skyddsutrustning till 
Skokloster och Örsundsbro samt trådlöst nätverk 

på brandstationerna i Enköping och Håbo.

Måluppfyllelse
Ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst 
har tagits fram som ska gälla för mandatperioden 
2015-2018. Målen från handlingsprogrammet 
bryts 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 indikatorer. Förbundet ska dessutom upp-
fylla ett antal ekonomiska mål från ägardirektivet.
Verksamhetsplanen innehåller följande åtgärder 
för genomförande under året:

Åtgärd

Uppfyllt/
inte 
uppfyllt Kommentar

Framtagande av 
kommunernas 
handlingsprogram för 
skydd mot olyckor.

Nytt handlingspro-
gram beslutat i 
september 2015.

Projektering av tre 
nya brandstationer 
och två brandvärn.

Byggnationen av 
Veckholms brand-
station påbörjad.

Uppförande av 
lektionssal på 
övningsfältet i 
Enköping.

Upphandling 
genomförd och 
kommer att göras 
om.

Värdering av 
möjligheten till 
utbildning av 
kommunernas 
gymnasieelever.

Utbildningskoncept 
framtaget och kan 
sjösättas vid 
förfrågan.

Utföra tillsyn i 
flerbostadshus.

Tillsyn genomförs 
under 2015.

Stöd till kommunerna i 
utvecklingen av deras 
SBA.

Riktlinjer antagna av 
KF i respektive 
kommun.

Utveckling av 
processorientering 
enligt SIQ med fokus 
på att hitta kvalitets-
mått och mål för de 
aktiviteter (processer) 
som utförs.

Struktur finns och viss 
uppföljning sker.

Tillämpning av ny 
modell för individuell 
lönesättning.

Tillämpad våren 
2015.

De ekonomiska målen från ägardirektivet
• Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i 

balans eller resultera i ett överskott.
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• Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 tkr.

• Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.

• Investeringar ska täckas av egna medel.

Förbundets finansiella mål
• Avsätta 1 procent av medlemsbidraget i eget 

kapital.

Resultatet för i år innebär ett underskott på 819 
tkr beroende på höga kostnader för timanställda. 
Det egna kapitalet är därmed fortsatt negativt. 
Därmed har inte heller 1 procent av medlemsbi-
draget kunnat avsättas. Likviditeten vid årsskiftet 
var endast 1,3 mkr på grund av att de två brandbi-
larna som skulle levereras 2016 fakturerades 
redan i slutet av det här året. Likviditeten är dock 
återställd efter årsskiftet.

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 föranleda räddningsin-
sats, ska ske i verksamheter där tillsyn genom-
förs enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och 
Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

• Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder 
som omfattas av kraven på rengöring och brand-
skyddskontroll.

• Kommuninvånarna har kunskap om hur risker 
förebyggs och har förmågan att göra en egen 
första insats.

Utifrån dessa övergripande mål från ägardirekti-
vet har räddningstjänsten ett antal indikatorer 
som mått på måluppfyllelse:

Nyckelindi-
katorer

Medel 
2010-2014

Resultat 
2015

Önskvärt 
2015

Antal skadade 
i olyckor med 
räddningsin-
sats/10 000 
invånare.

32,8 30 0

Antal omkom-
na i bränder.

0,8 1 0

LF kostnad/
brand (tkr) 
(skadeären-
den > 50 tkr).

165,6 iu 0

Antal insatser i 
tillsynsobjekt, 
LSO.

23,4 22 0

Antal insatser i 
tillsynsobjekt 
med tillstånd 
brandfarlig 
vara.

1 0 0

Antal insatser 
vid eldstadsre-
laterade 
bränder.

5,4 4 0

Antal anlagda 
bränder.

35,4 11 0

Antal brand i 
byggnad/  
10 000 
invånare.

14,2 8 0

Antal brand ej 
i byggnad/  
10 000 
invånare. 

17,4 13 0

Andel insatser 
där allmänhe-
ten agerat.

60% 96% 100%

Andel 
fungerande 
brandvarnare 
vid brand i 
bostad.

32,6% 42% 100%

Andel 
brandvarnare i 
bostad vid 
sotning

99% 99% 100%
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Volymer och nyckeltal
Beredskapen på RIB (Räddningsperson i 
beredskap)-stationerna följs upp med målsättning-
en att samtliga stationer ska ha en beredskap på 
ett + två dygnet runt. I år har beredskapen för-
bättrats jämfört med tidigare år.

I år har 280 insatser genomförts vid insatser där 
tiden för insats kan vara avgörande för utgången. 
206 (73,6 procent) av dessa har genomförts inom 
20 minuter efter larm. Målet är att kunna genom-
föra 80 procentenheter inom 20 minuter

Antalet trafikolyckor ökar under året och fortsät-
ter på en hög nivå. Antalet falska automatlarm 
fortsätter att öka. Antalet bränder har varit lågt 
under i år. Det kan vara en följd av att fler är 

försiktiga med eld efter branden i Västmanland. 
Övriga olyckor ligger på samma nivåer som de 
senaste fem åren
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Kommunerna växer och antalet bygg- och planä-
renden ökar. Förbundets målsättning är att utföra 
250 tillsyner vilket inte uppnås under året på 
grund av sjukskrivning och utbildning av nya 

inspektörer. Antalet tillsyner ligger fortfarande 
högt mot föregående femårsperiod.



Årsredovisningen är tryckt på ett miljöcertifierat papper av 100% returfiber.



HÅBO KOMMUN, 746 80 BÅLSTA • Telefon: 0171-525 00
Fax: 0171-563 33 • E-post: kommun@habo.se • Webbplats: håbo.se

2015/78 h.id. 2015.1241, M
ars 2015

I år fyllde Håbobornas egna dag, Håbo Festdag, 15 år.

Under dagen bjöds det bland annat på olika framträdanden på Stora scenen, tivoli, 
Håbo Mässan, invigning av Stig-Helmer-statyn, Godisjoggen och mycket mer.

Tack alla härliga Håbobor för en fantastisk dag!

Läs mer på håbo.se/håbofestdag





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-01  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

VON § 19 Dnr 2015/00002  

Årsbokslut år 2015 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 
2015 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  

Nämndens verksamhet redovisar ett överskott om 1 250 tkr vilket i huvud-
sak beror på erhållna statsbidrag och en återhållsamhet med kostnaderna 
inom våra verksamheter. 

Nämnden uppfyller två av sina tre mål och har uppnått fem av sju nyckelin-
dikatorer. 

Viktiga händelser under året är bland annat starten av ett demensteam, om-
strukturering av daglig verksamhet till mindre arbetsgrupper och införande 
av ett nytt planeringsverktyg inom äldreomsorg och socialpsykiatri.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-11, dok.nr 2016.1445. 
Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning för 2015.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 5 Dnr 2016/00017  

Årsredovisning 2015 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 
2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grund-
skola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning 
och kommunala musikskola. 

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett överskott för 2015 på 6,3 mkr. 
De olika verksamheterna redovisar olika resultat. De totala förskole- och 
gymnasieverksamheterna redovisar överskott samtidigt som den totala 
grundskoleverksamheten redovisar underskott. I underskottet finns den extra 
utbetalning till de fristående skolorna med som avser utfall 2012 och budget 
2013 samt utfall 2013 och utfall 2014, totalt 1,2 mkr. 

Under året har två nya förskolor invigts. Gröna Dalenskolan har fortsatt att 
utöka för att bli en skola med årskurserna F-9. 

Inom Håbo kommun upplevs arbetsmiljön och tryggheten för barn och ele-
ver som god. Förskoleverksamheten får något bättre resultat än skolverk-
samheten under året. 

Höstterminen har präglats av ett stort tryck kring mottagandet av nyanlända 
barn och ungdomar. Det har medfört en större efterfrågan på undervisning 
inom förberedelseklass på grundskolan, språkintroduktionsprogrammet på 
gymnasiet och inom SFI.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2016-02-09, BOU 2016/17 nr 21256 
 Årsredovisning 2015 (Barn- och utbildningsnämnden)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredo-
visning 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 5 Dnr 2016/00017  

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschefen 
Budgetansvariga 
Förvaltningsekonomen 

 
 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-04-11  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 65 Dnr 2016/00168  

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av mil-
jöstrategin för verksamhetsåret 2015.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling 
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin 
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med verk-
samhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning av 
kommunens arbete ska sammanställas. 

Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har 
utförts 2015 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela kom-
munen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre inriktningar och 
tio målsättningar. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala bolagen 
har haft mål finns redovisat. Ett nyckeltal för respektive inriktning presente-
ras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. 

I två av tre inriktningar, fossilbränslefri kommun och giftfri och resurseffek-
tiv kommun, har många åtgärder utförts under 2015 och den kommunala or-
ganisationen kan visa på positiva resultat som går i linje med miljöstrategin. 
I den tredje inriktningen, naturmiljöer med mångfald, har ett mindre antal 
åtgärder utförts. Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera att det finns 
mycket som genomförts inom kommunens och bolagens verksamheter som 
ligger i linje med miljöstrategin.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2015 
Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF 2015-
02-23 §6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-14 KS 2016/00168 nr 66213 

 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Anna Atterlöf, Samhällsplanerare 
0171-52806 
anna.atterlof@habo.se 

 

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2015.     
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling 
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin 
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med 
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning 
av kommunens arbete ska sammanställas. 

Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har 
utförts 2015 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela 
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre inriktningar 
och tio målsättningar. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala 
bolagen har haft mål finns redovisat. Ett nyckeltal för respektive inriktning 
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. 

I två av tre inriktningar, fossilbränslefri kommun och giftfri och 
resurseffektiv kommun, har många åtgärder utförts under 2015 och den 
kommunala organisationen kan visa på positiva resultat som går i linje med 
miljöstrategin. I den tredje inriktningen, naturmiljöer med mångfald, har ett 
mindre antal åtgärder utförts. Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera 
att det finns mycket som genomförts inom kommunens och bolagens 
verksamheter som ligger i linje med miljöstrategin.    
 
Ärendet 

Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling 
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin 
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med 
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning 
av kommunens arbete ska sammanställas.  

Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har 
utförts 2015 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela 
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre inriktningar 
och tio målsättningar. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala 
bolagen har haft mål finns redovisat. Ett nyckeltal för respektive inriktning 
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. 
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Under inriktningen, fossilbränslefri kommun, redovisas ett nyckeltal som 
visar på ton koldioxidutsläpp per invånare för att ge en övergripande bild 
över läget i Håbo kommun. Trenden för koldioxidutsläpp per invånare går åt 
rätt håll och har sjunkit i Håbo kommun. Senaste värdet från 2013 uppgår 
till 3,9 ton koldioxid per invånare (Statistik från RUS, Nationell 
emissionsdatabas). Trenden för den kommunala organisationen är också 
positiv. Vår energianvändning i våra fastigheter har minskat. Investeringar 
av solceller har utförts på ett flertal av Håbohus fastigheter under året i 
enlighet med en tidigare utförd förstudie. Miljöbilsandelen har ökat över 
åren och uppgick 2015 till 33 procent. Biobilsandelen är nio procent. Tre 
elbilar köptes in under året. Arbete med en ny översiktsplan har påbörjats 
som kan ha stor betydelse för denna inriktning. Fortsatt planering av Bålsta 
centrum där användningen och utvecklingen av alternativa färdmedel såsom 
gång, cykel och kollektivtrafik har prioriterats.  

Under inriktningen, giftfri och resurseffektiv kommun, redovisas ett 
nyckeltal som visar på andelen jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk 
odling redovisats för Håbo kommun. Trenden för ekologiskt odlad åker är 
negativ. Senaste värdet från 2014 uppgår till två procent (Statistikkälla: 
Jordbruksverket). Trenden för den kommunala organisationen är positiv. 
Andelen ekologiska livsmedel har ökat markant och uppgår 2015 till 39 
procent. Inköp av kemikalier har minskat och rengöring med partikelfritt 
vatten har införts i vissa verksamheter. Ett flertal åtgärder i linje med denna 
inriktning har genomförts 2015 så som en intern fortbildning med tema 
dagvatten.  

Under inriktningen, naturmiljöer med mångfald, redovisas ett nyckeltal som 
visar på andelen skyddad mark och vatten i Håbo kommun. Andel skyddad 
natur är oförändrad. Andelen ligger på 14,6 procent och har gjort så sedan 
2007 (Statistikkälla: SCB). Trenden för den kommunala organisationen är 
svårbedömd. Åtgärder för rörligt friluftsliv och rekreation har utförts så som 
Hälsans stig och ett utegym vilket är positivt. Arbete med en ny 
översiktsplan har påbörjats som kan ha stor betydelse för denna inriktning. 
Fortsatt planering av Bålsta centrum där fokus ligger på att förtäta istället 
för att ta nya naturmiljöer i anspråk ligger i linje med inriktningen. Fortsatt 
planering av Logistik Bålsta som tar nya naturmiljöer i anspråk.  

Inga handlingsplaner har arbetats fram under året. Kommunledningsgruppen 
har istället prioriterat fyra av de tio målsättningarna i miljöstrategin som 
förvaltningarna och bolagen gemensamt under kommande fyra år ska 
fokusera på. Arbetet med att väga in miljöstrategin i nämndsmålen och 
verksamhetsplaneringen kan förbättras. Inga specifika miljöutbildningar för 
personal eller förtroendevalda där miljöstrategin har varit ett underlag för 
innehållet i utbildningarna har utförts under året. 

Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera att det finns mycket som 
genomförts inom kommunens och bolagens verksamheter som ligger i linje 
med miljöstrategin. I den samlade redovisningen beskrivs de viktigaste 
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framstegen, men även många exempel på åtgärder av mindre omfattning 
som ändå är viktiga för helheten. Under insamlingen av läget efter 
verksamhetsåret 2015 framkommer att engagemanget är stort och att det 
finns en ökad medvetenhet om vikten av dessa frågor. Samtidigt kan 
förvaltningen konstatera att det är mycket på gång de kommande åren som 
positivt bidrar inom miljöstrategins inriktningar. Med den bakgrunden 
föreslår bygg- och miljöförvaltningen att kommunstyrelsen godkänner 
upprättad redovisning av kommunens miljöarbete under 2015.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Beslutet ska inte följas upp. 

Beslutsunderlag 

– Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 
2015 

– Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF 
2015-02-23 §6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443 

__________ 

Beslut skickas till 

Samhällsplanerare 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Samtliga nämnder 

Håbohus AB 

Håbo Marknad AB  
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anna Atterlöf, Samhällsplanerare 
0171-52806 
anna.atterlof@habo.se 

 

Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för 
verksamhetsåret 2015 

1 Fossilbränslefri kommun 

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. 
Målet är att minska/eliminera vår användning av fossila, icke förnybara, 
bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Sedan 
år 1990 har koldioxidutsläppen per invånare sjunkit i Håbo kommun. 
Senaste värdet uppgick till 3,9 ton koldioxid per invånare (Statistikkälla: 
RUS, Nationell emissionsdatabas). Våra största utsläpp kommer från våra 
transporter där vi står inför en utmaning men även vår energiförsörjning är 
en stor utsläppspost. För att Håbo kommun ska vara en fossilbränslefri 
kommun år 2050 behöver denna kurva fortsätta sjunka och vara ungefär 
hälften så stor år 2030. Koldioxidutsläppen behöver fortsätta att minska med 
drygt 0,1 ton/invånare per år.   

 

1.1 Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och 
transporter genom att sätta upp tydliga mål i handlingsplanerna.  

Inga handlingsplaner har arbetats fram under året. Istället finns mål och 
åtgärder kopplade till miljöstrategin i verksamhetsplaneringen för 
förvaltningarna. Håbohus har i sin affärsplan 2015-2018 tydliga mål för 
energianvändning till uppvärmning, för egenproduktion av förnyelsebar el 
och miljöfordon.  

Kommunalt fastighetsbestånd 

Trenden för energianvändning går åt rätt håll. Energibesparingen i 
kommunägda lokaler och bostäder 2009-2014 ligger på 6,2 procent 
(Statistikkälla: SKLs Öppna jämförelser Energi och klimat 2015). 
Kommunen jobbar kontinuerligt med energieffektivisering. Håbohus mål 
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om att minska energianvändningen till uppvärmningen med minst -0,5 
procent 2015 är uppnådd. Korrigerad besparing fastställdes till -0,8 procent 
jämfört med föregående år (Källa: Håbohus Energirapport helår 2015). 
Införande av hårdare energikrav vid all upphandling inom fastighetsenheten 
som ska ligga under BBRs gränsvärden för energi. 

Tabell 1: Energianvändning i kommunägda lokaler och bostäder 2009-2014 
(Statistikkälla: SKLs Öppna jämförelser Energi och klimat 2015)  

 

Kommunala transporter 

Miljöbilsandelen har ökat över åren och uppgår 2015 till 33 procent. Håbo 
kommun har totalt 75 fordon (personbilar och lätta lastbilar). Under 2015 
leasades nio nya fordon varav fem av dem var miljöbilar (55 procent). 
Biobilsandelen är nio procent och har jämfört med föregående år sjunkit 
troligtvis på grund av att många etanolbilar har bytts ut till dieselbilar. Även 
några elbilar har bytts ut till dieselbilar. 2015 införskaffades tre nya elbilar. 
Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta ligger på 142 g 
CO2/km (Källa: Fordonsanalys 2015).  

I samarbete med UL har en resvaneundersökning utförts under 2015 med 
syftet att ta del av hur Håbo kommuns anställda tar sig till och från jobbet, 
men även vilket transportsätt som används för de tjänsteresor som görs. 
Tyvärr var svarsfrekvensen väldigt låg troligtvis på grund av låg kännedom 
om undersökningen, endast 3,8 procent, och inga avgörande slutsatser eller 
åtgärder kunde göras på grund av detta.  

Tabell 2: Kommunernas transporter – bilar, förnybara drivmedel och 
körsträckor 2009-2014 (Statistikkälla: SKLs Öppna jämförelser Energi och 
klimat 2015)  
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1.2 Planera bebyggelsen och infrastrukturen för minskat bilåkande 
genom att främja användning och utveckling av alternativa färdmedel, 
såsom gång- cykel- och kollektivtrafik. 

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta 
arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.  

Fortsatt planering av Bålsta centrum har pågått under 2015 där ett förslag 
till etapp 1 arbetats fram. Användningen och utveckling av alternativa 
färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik har prioriterats. Exempelvis 
har en relativt låg p-norm föreslagits med hänsyn till det goda 
kollektivtrafikläget och cykelparkeringarna har så kallade A-platser.  

1.3 Ta ansvar för att minska klimatpåverkan genom att anpassa 
verksamheterna till klimatförändringarna, öka andel förnybar energi 
och således bevara kommunens goda folkhälsa och tillväxtförmåga. 

Under 2015 har en risk- och sårbarhetsanalys arbetats fram och en 
krisberedskapsplan 2015-2018 antagits. Båda dokumenten belyser 
klimatanpassningsfrågan och att den Regionala handlingsplanen för 
klimatanpassning i Uppsala län behöver inkluderas i kommunens hantering 
av klimatanpassningsfrågan i sitt planeringsarbete.  

Håbo kommun erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning till 
kommunens invånare, företag och föreningar. Detta i syfte för att öka 
kunskapen gällande dessa frågor och för att minska vår miljö- och 
klimatpåverkan. I samarbete med UL har kommuninvånare (som är 
vanebilister) erbjudits att testa kollektivtrafiken gratis i en månad med syftet 
att öka antalet resor med kollektivtrafiken. Under 2015 uppmärksammades 
Earth Hour och trafikantveckan. Håbo kommun är medlemmar i Biogas Öst, 
en regional samverkansorganisation, som aktivt påverkar och förbättrar 
förutsättningarna för biogas.  

För att vara fossilbränslefri kommunal organisation år 2030 behöver andelen 
förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. 
Håbo kommun fasade ut den sista oljepannan år 2012. Ingen av de 
kommunala bolagen har någon oljeanvändning kvar. De fossila bränslen 
som är kvar är det som finns i den fjärrvärme som kommunen köper från 
Eon. Under vinterhalvåret finns det ett behov av att toppa med olja. Eon har 
som mål att fasa ut oljan innan år 2030. Den el Håbo kommun samt de 
kommunala bolagen köper in är grön el som är 100 procent förnybar. Det är 
viktigt att kommunen fortsätter köpa förnyelsebar el och arbetar med 
energieffektivisering av sina lokaler då kommunen köper in stora mängder 
el. Håbo kommun har över åren ökat sin andel egenproducerad förnyelsebar 
el (genom investeringar i solceller). Under 2015 har Håbohus genomfört 
investeringar med en förstudie av solceller som grund, totalt 205 kW (Källa: 
Håbohus Energirapport helår 2015). År 2015 utgör ca 10 procent av 
Håbohus elenergi egenproducerad solel.  
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Tabell 3: Förnybar energi och energikostnader i kommunägda lokaler och 
bostäder 2009-2014 (Statistikkälla: SKLs Öppna jämförelser Energi och 
klimat 2015)  
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2 Det giftfria och resurseffektiva Håbo  

Ekologisk livsmedelsproduktion minimerar störningar på miljön och bidrar 
till det giftfria samhälle vi vill uppnå. Avsaknad av kemikalier och ökad 
variation bidrar till större biologisk mångfald på åkermarken och i dess 
närmaste omgivning. Andelen jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk 
odling i Håbo kommun har minskad radikalt, och uppgår till två procent 
(Statistikkälla: Jordbruksverket). I kommunen finns inga mjölkbönder och 
endast få jordbruk väljer att satsa på ekologisk odling. I relation till länet 
och Sverige som båda ökar sin andel är skillnaden markant.  

 

En ökad efterfrågan på ekologiska produkter är ett viktigt sätt för 
konsumenter att påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Arbetet med att 
öka andelen ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, 
framförallt inom färsk frukt och grönsaker har fortsatt under 2015 och 
målsättningen med att få in större andel vegetabilier i menyn. År 2015 
uppgår andelen inköp av ekologiska livsmedel i Håbos kommunala 
organisation till 39 procent fördelat på förskola, grundskola och 
gymnasieskola (jämfört med 7 procent 2009).  

År 2015 var en skola (Västerängsskolan) och en förskola (Annehill) 
miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Det utgör ungefär 10 procent av 
kommunens kommunala skolor och förskolor. Barn- och 
utbildningsförvaltningen stödjer i samarbete med bygg- och 
miljöförvaltningen årligen Natur- och Miljöboken ekonomiskt, en 
miljöutbildning till våra skolbarn. Ett flertal förskolor har under 2015 varit 
engagerade i skräpplockardagar. Under 2015 utredde kommunen 
möjligheter till att jobba med naturskyddsföreningens koncept giftfri 
förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat giftfri 
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förskola och ser positivt på konceptet. Allt material i förskolan som köps in 
är giftfritt i så stor utsträckning som möjligt.  

2.1 Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och 
vattenresurser skyddas. 

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta 
arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.  

Arbete med att ta fram ett vattenprogram har pågått.  

2.2 Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och 
vattenförsörjning samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering 
och därigenom säkerställa att kommunens samtliga 
vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga. 

Arbete med att ta fram ett vattenprogram och en ny avfallsplan har pågått. 
En intern fortbildning med tema dagvatten har genomförts. Avsikten är att 
öka kunskap och hitta en samsyn för arbetet med en bättre 
dagvattenhantering i Håbo kommun.  

Inköp av kemikalier har minskat inom lokalvården och rengöring med 
partikelfritt vatten har införts i verksamheter där det finns personer som 
lider av till exempel astma och allergi.  

Arbete med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt.  

2.3 Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska 
och sociala miljöer, och hållbar samhällsutveckling i kommunen. 

Satsningar har gjorts på ny beläggning på de primära gång- och 
cykelvägarna under 2015. För att göra skolvägen säker för barn boende i 
Kalmarsand, Fånäs och Aronsborg har en ny gångbana byggts utmed 
Sjövägen och fler barn kan nu gå eller cykla till skolan istället för att bli 
skjutsade av sina föräldrar eller få skolskjuts.  
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3 Naturmiljöer med mångfald  

Att skydda land- och vattenområden bidrar till ökad biologisk mångfald, 
sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av 
naturen. Genom att skydda land- och vattenområden så minskar risken för 
exploatering av dessa vilket annars skulle kunna innebära en 
undanträngning av naturen och minskad biologisk mångfald. Andelen 
skyddad mark och vatten i Håbo ligger sedan 2007 på 14,6 procent 
(Statistikkälla: SCB). Naturreservaten upptar tillsammans störst yta, 99 
procent av den skyddade arealen i Håbo kommun, totalt 2697 hektar. Det 
finns åtta naturreservat i Håbo kommun. Dessa är Granåsen, 
Kalmarnäslandet, Ekillaåsen, Hjälstaviken, Sandviksåsen, Arnöhuvud, 
Sandhagen och Skokloster. Det största reservatet är Skoklosters 
naturreservat med en yta av 997 hektar. Skogligt biotopskyddsområde som 
inte innefattas i ett naturreservat finns representerat i den resterande 
skyddade naturen (1 procent). Utöver dessa skyddade land- och 
vattenområden finns naturmark som säkerställts genom planläggning, detta 
skydd väger dock inte lika tungt. Det finns områden i Håbo kommun med 
höga natur- och friluftslivsvärden kartlagda i Naturvårdsplanen som idag 
saknar skydd och andelen skyddad mark och vatten i Håbo kommun kan 
därför öka.  

Andel skyddad mark och vatten i Håbo kommun

14,6 % Skyddad natur 85,4 % Övriga land- och vattenområden

 

3.1 Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska 
mångfalden för att ge goda möjligheter att skapa, utveckla och stärka 
ekosystemtjänster. 

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta 
arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.  



 

 SKRIVELSE 8(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-03-10 KS 2016/00168 nr 66181 

 

Fortsatt planering av Bålsta centrum under 2015 där fokus ligger på att 
förtäta istället för att ta nya naturmiljöer i anspråk.  

Fortsatt planering av Logistik Bålsta som tar nya naturmiljöer i anspråk.  

3.2 Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i 
kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, för att skydda de områden 
med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom. 

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta 
arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.  

3.3 Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt 
tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation. 

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta 
arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.  

För att förbättra förutsättningarna för rekreation och ökat friluftsliv i våra 
naturmiljöer har ett utegym i Vibyspåret byggts. Det lockar fler besökare till 
området som inte bara är ett motionsspår utan också mycket natur som de då 
har möjlighet att upptäcka. Hälsans stig invigdes även under 2015 (4 km 
lång) i Bålsta tätort. Tanken är att främja motion i alla åldrar.  

Uppskattad naturskola bedrivs ute på naturreservatet Vattunöden för våra 
skolbarn.  

3.4 Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och 
som förnybar resurs. 

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta 
arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.  

Håbo kommuns andel FSC-certifierat skogsbruk ligger sedan många år 
tillbaka konstant på 14 procent (Statistikkälla: SCB och FSC Sverige). 
Vilket är betydligt lägre andel FSC-certifierat skogsbruk jämfört med länet 
och Sverige som ligger runt 50 procent. Det finns därför potential att öka 
denna andel i Håbo kommun.  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 64 Dnr 2014/00073  

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tema-
tiskt tillägg till översiktsplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat tematiskt tillägg till över-
siktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att i arbetet med den nya översiktsplanen även 
beakta möjligheten till ytterligare LIS-områden.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade 2013-09-02 § 131 att uppdra 
förvaltningen att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekar ut 
så kallade LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av ex-
empelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, frilufts-
liv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. Framtagandet av 
LIS-områden samt inriktning för lämplig utveckling inom dessa sker med 
utgångspunkt i den översiktliga planeringen. 

Planen redovisar fyra LIS-områden, utvecklingsförslag inom dessa samt två 
möjliga framtida LIS-områden. LIS-områdena är belägna i Skokloster, vid 
Skokloster slott, Övergran samt Sånka. De två möjliga framtida områdena 
ligger vid Lilla Ullfjärdens västra strand samt vid Biskops Arnö.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Antagandehandling LIS 
Utställningsutlåtande LIS  
Granskningsyttrande Länsstyrelsen i Uppsala län 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Nordberg (MP) yrkar att LIS-område 4.1, Skokloster, ska utgå. 
Området är redan högexploaterat med betydande bebyggelse. Mycket plan-
lagd mark finns redan för fortsatt exploatering i området.  
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 Sammanträdesdatum  
 2016-04-11  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen bifaller be-
slutspunkten om att möjligheten till nya LIS-områden ska beaktas i över-
siktsplanen. Ordförande finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets för-
slag att anta tematiskt tillägg till översiktsplanen eller Christian Nordbergs 
(MP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskot-
tets förslag.  

Reservation 

Mot beslutet, och till förmån för eget yrkande, reserverar sig Christian 
Nordberg (MP).  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171-528 27 
marie.pettersson@habo.se 

 

Antagande av tematiskt tillägg till översiktsplan, 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat tematiskt tillägg till 
översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge.  
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade 2013-09-02 § 131 att uppdra 
förvaltningen att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekar ut 
så kallade LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av 
exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, 
friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. 
Framtagandet av LIS-områden samt inriktning för lämplig utveckling inom 
dessa sker med utgångspunkt i den översiktliga planeringen. 

Planen redovisar fyra LIS-områden, utvecklingsförslag inom dessa samt två 
möjliga framtida LIS-områden. LIS-områdena är belägna i Skokloster, vid 
Skokloster slott, Övergran samt Sånka. De två möjliga framtida områdena 
ligger vid Lilla Ullfjärdens västra strand samt vid Biskops Arnö.  
 
Ärendet 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade 2013-09-02 § 131 att uppdra 
till förvaltningen att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till 
översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen har ställts 
ut från 10 november 2015 till 10 januari 2016. Några mindre justeringar har 
genomförts efter utställning av planen. Inkomna synpunkter, bemötande på 
dessa, ändringar de föranlett samt motivering till de synpunkter som inte 
beaktats har sammanställts i ett utställningsutlåtande. Utställningsutlåtandet 
bifogas planen tillsammans med länsstyrelsens granskningsyttrande i sin 
helhet. 

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekar ut 
så kallade LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av 
exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, 
friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd.  

Framtagandet av LIS-områden samt inriktning för lämplig utveckling inom 
dessa sker med utgångspunkt i den översiktliga planeringen. LIS-områden 
och den intention av kommunens framtida användning av stränderna som de 
presenterar är en del av översiktsplanens mark- och vattenstrategi.  
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Planen redovisar fyra LIS-områden, utvecklingsförslag inom dessa samt två 
möjliga framtida LIS-områden. LIS-områdena är belägna i Skokloster, vid 
Skokloster slott, Övergran samt Sånka. De två möjliga framtida områdena 
ligger vid Lilla Ullfjärdens västra strand samt vid Biskops Arnö.  

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området 
med fokus på att förstärka och utveckla den allemansrättsliga 
tillgängligheten och användning av strandområdet. LIS-området vid 
Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i 
områdets stora kulturhistoriska värden. LIS-området i Övergran ska 
möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare. 
LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets 
friluftsvärden genom att vidareutveckla befintlig campingverksamhet, 
stranden och badplatsen.  

De två möjliga framtida LIS-områdena pekas ut för att uppmärksamma 
deras potential att i framtiden bidra till en positiv utveckling av 
landsbygden. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att det tematiska tillägget till 
översiktsplanen har en väl avvägd balans mellan utveckling i strandnära 
lägen och dess bidrag till en positiv landsbygdsutveckling samt bevarande 
av befintliga strandnära värden. Förvaltningen föreslår därför 
kommunfullmäktige att anta tillägget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet ska inte följas upp.  

Beslutsunderlag 

– Antagandehandling LIS (doknr. ) 
– Utställningsutlåtande LIS (doknr. ) 
– Granskningsyttrande Länsstyrelsen i Uppsala län (doknr. 65044)  
__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 



 

 

 

TEMATISKT TILLÄGG ÖVERSIKTSPLAN 
               

Antagandehandling 
 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
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Sammanfattning 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett verktyg i planeringslagstiftningen för att 
stimulera en lokal och regional utveckling. Syftet är att områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, så kallade LIS-områden, ska bidra till en levande och långsiktigt hållbar 
landsbygdsutveckling. Detta dokument är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 
översiktsplanen och redovisar LIS-områden i Håbo kommun.  

Håbo är en kommun vid Mälaren med stor tillgång till stränder. Tillgängligheten till vattnet är en 
tillgång men samtidigt ett ansvar. Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, målar upp en bild där 
kommunens koppling till vattnet lyfts fram och stränderna tillgängliggörs. Visionen säger vidare att 
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där utveckling sker med hänsyn till växt- och 
djurliv.  

Kommunens översiktsplan från 2006 redovisar den strategiska inriktningen på kommunens framtida 
mark- och vattenanvändning. Ambitionen i översiktsplanen är att Håbo kommun ska fortsätta växa 
som en funktionell och aktiv del i Mälardalen. Bebyggelsetillväxten ska framförallt lokaliseras vid 
befintlig bebyggelse och utefter kommunikationsstråk. Natur- och kulturvärden ska värnas och 
tillväxten ska ske i balans med miljö och klimat. Kopplat till översiktsplanen kan en kommun peka ut 
LIS-områden som genom utveckling kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling. 

Med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan har fyra planeringsinriktningar tagits fram. 
Dessa utgör inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De fyra 
planeringsinriktningarna är Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, Utveckla Mälarnära boende 
och friluftsliv, Värna om växt- och djurliv samt Ta hänsyn till kulturmiljöer.  

Utifrån planeringsinriktningarna pekas fyra LIS-områden ut, Skokloster, Skokloster slott, Övergran 
och Sånka. Gemensamt för samtliga områden är förutom deras sjönära läge att de genom en 
utveckling kan bidra till en attraktivare landsbygd för invånare i området, i kommunen såväl som för 
besökare. Hur områdena kan bidra till en utveckling av Håbo kommuns landsbygd skiljer sig åt. För 
respektive område presenteras ett utvecklingsförslag samt en konsekvensanalys. Nedan presenteras 
kortfattat utvecklingsförslagen för respektive område.  

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka 
och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av strandområdet. Framförallt bör 
anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning 
kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området.  

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 
besöksmål. Förändringar som genomförs ska bevara eller vidareutveckla tillgängligheten till stranden.  

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare. 
Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed 
Ryssvikens västra strand och genom skyltning.  

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att 
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka 
tillgängligheten till stranden ska främjas.  
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1. Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-
områden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. 
Utpekandet av LIS-områden syftar till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen och ska 
bidra till en levande och långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. För att områdena ska vara lämpliga 
för utveckling av landsbygden krävs att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. 

1.1 Strandskyddet i Sverige 

I Sverige finns en skyddslagstiftning som syftar till att bevara och skydda särskilda geografiska 
områden från exploatering och överutnyttjande. Strandskyddet är ett sådant skydd som tillkom för att 
förhindra överexploatering av Sveriges stränder. Det generella strandskyddet, som innebär ett allmänt 
förbud att bebygga stränderna, infördes 1975. Strandskyddet hanteras i miljöbalken (MB) och dess 
syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Fri passage i strandzonen ska alltid 
finnas, även då strandskyddet upphävs genom detaljplanering eller bygglovsgivning.  

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, i vattnet och på land, och innebär förbud 
att uppföra nya byggnader, ändra befintlig bebyggelse, utföra grävarbeten, anlägga bryggor, 
båthamnar eller parkeringsplatser och utföra åtgärder som kan skada växt- och djurlivet. 
Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga strandskyddets omfattning till maximalt 300 meter om det 
behövs för att säkerställa strandskyddets syfte.  

Under 2014 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län en översyn av det utvidgade strandskyddet. 
Innan översynen omfattades stora delar av Håbo kommuns stränder av ett utvidgat strandskydd på 
300 meter. Översynen innebar att ett antal tätortsnära stränder, där exploatering redan skett, 
undantogs från den utvidgade strandskyddet. För dessa områden gäller istället det generella 
strandskyddet på 100 meter. 
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Karta 1. Strandskydd i Håbo kommun.  
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1.1.1 Särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 

Det finns möjlighet för en kommun att göra avsteg från strandskyddet, bland annat vid detaljplanering 
och bygglovsgivning. Ett avsteg får göras om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta 
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. I miljöbalken finns sex särskilda skäl att 
beakta vid en sådan bedömning. Särskilda skäl för att upphäva eller tillåta dispens från strandskyddet 
finns om området:  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

1.2 LIS och ett sjunde skäl 

Utpekandet av LIS-områden ger kommunen möjlighet att använda ett sjunde skäl vid upphävande av 
strandskyddet. Det sjunde skälet innebär att avsteg från strandskyddet får göras om ett strandnära läge 
för byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden.  

För att LIS ska kunna tillämpas ska läget vara lämpligt för utveckling av landsbygden, vara av ett 
sådant slag och ha en sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt och endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten 
av tätorter.  

På vilket sätt ett LIS-område ska bidra med positiva effekter på landsbygden kan variera. Området 
kan exempelvis syfta till att stärka arbetsmarknaden i bygden och bidra med positiva 
sysselsättningseffekter lokalt. Det kan även vara ett område som genom bostadsbyggnation bidrar till 
att upprätthålla eller stärka serviceunderlaget på landsbygden. Ett annat exempel är LIS-områden som 
pekas ut i syfte att utveckla friluftslivet och öka tillgängligheten till stranden. 

1.3 LIS vid Mälaren 

I områden där det råder stor efterfrågan på mark och ett högt exploateringstryck samt där stränderna 
fyller en särskilt viktig funktion för det rörliga friluftslivet är det extra viktigt att värna om 
strandskyddet. LIS är på grund av det inte lämpligt utmed vissa stränder i Sverige, medan det längs 
med andra stränder ska tillämpas med restriktivitet. Mälarens stränder är ett exempel på stränder där 
en restriktivare syn på utpekande av LIS bör tillämpas, då det råder ett högt bebyggelsetryck och 
stränderna fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet.  

Utpekande av LIS-områden är fortfarande möjlig vid Mälaren, men LIS ska endast tillämpas om 
området har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Samma restriktivitet ska 
tillämpas om strandområdet är tätbebyggt eller om det finns ett rikt friluftsliv starkt kopplat till 
stränderna. Då Håbo kommuns strandlinjer nästan uteslutande består av Mälarstränder måste 
hanteringen av LIS i kommunen ske med det i beaktande. 



 

 PLAN 7 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-14 KS nr 66212  

 

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram ett informationsblad om tillämpningen av LIS vid 
Mälaren, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Mälaren – ett gemensamt förhållningssätt för 
länsstyrelserna runt Mälaren. Länsstyrelserna framhåller att möjligheterna att peka ut LIS-områden 
främst finns i anslutning till redan exploaterade områden. Det kan röra sig om områden som redan är 
ianspråktagna för fritidshusbebyggelse som gradvis håller på att omvandlas till permanentboende 
eller industrimarksområden som inte är allemansrättsligt tillgängliga. I och i anslutning till orter som 
redan har service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service, är ett annat exempel där LIS är 
tillämpbart. Verksamheter som främjar natur, turism och friluftsliv är särskilt lämpliga som LIS-
områden eftersom turismen och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering 
kring Mälaren enligt länsstyrelserna.  

Länsstyrelserna gör fem ställningstaganden om var LIS-områden vid Mälaren är olämpligt. Dessa 
områden är: 

- tidigare oexploaterade lägen, 
- i och i anslutning till större tätorter, 
- i områden som efter översynen fortsatt har ett utökat strandskydd, 
- områden som omfattas av andra områdesskydd enligt miljöbalken som exempelvis 

naturreservat, kulturreservat och vattenskyddsområde, 
- områden som riskerar att drabbas av skred, ras eller översvämning. 

1.4 LIS i den kommunala planeringsprocessen 

En kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
är inte bindande men ger vägledning för kommande beslut om hur den byggda miljön ska användas. 

Processen med identifiering och utpekande av LIS-områden i en kommun är nära kopplad till den 
översiktliga planeringen. LIS-områden presenterar kommunens intention om den framtida 
användningen av stränderna och är en del av översiktsplanens mark- och vattenstrategi.  

LIS-områden kan presenteras som en del i den kommunomfattande översiktsplanen, en fördjupning 
av översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I Håbo kommun hanteras LIS 
genom ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen från 2006. Ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen innebär att en specifik fråga, i det här fallet landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, hanteras mer ingående. Att göra tillägg till översiktsplanen är ett sätt att hålla 
översiktsplanen aktuell i avvaktan på en ombearbetning. Processen vid framtagandet av ett tematiskt 
tillägg till en översiktsplan är densamma som vid en kommunomfattande översiktsplan. Plan- och 
bygglagen ställer krav på samråd, utställning och antagande.  

 
Bild 1. Process för tematiskt tillägg till översiktsplan. 

  

    PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE 
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Avsteg och dispenser från strandskyddet hanteras genom detaljplanering och/eller bygglov. Samma 
sak gäller inom ett utpekat LIS-område. Redovisning av LIS-områden i ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen är vägledande när dispenser och upphävande av strandskyddet prövas. Inom 
identifierade LIS-områden ska det sjunde skälet användas vid ansökan om att upphäva strandskyddet. 
I de fall kommunen pekar ut ett LIS-område där en gällande detaljplan finns fortsätter detaljplanens 
bestämmelser om strandskydd att gälla och för att nyttja LIS och det sjunde skälet för att upphäva 
strandskyddet krävs en ny detaljplan.  

2. Stränderna i kommunen 

Håbo kommun är en Mälarkommun vars kommungräns till övervägande del består av Mälarstränder. 
Strandområdena i kommunen har en omväxlande karaktär, från förkastningsbranter med höga 
strandpartier till låglänta sankängsstränder med ett rikt fågelliv. Strändernas utformning och 
användning är, och kommer alltid att vara, förändliga.  I detta avsnitt presenteras vilken funktion 
Mälaren och stränderna fyller idag samt hur det genom medveten planering och på grund av 
kommande klimatförändringar kan komma att ändras i framtiden.  

2.1 Idag 

Mälaren och dess stränder fyller många viktiga funktioner i kommunen. Sjön i sin helhet, inklusive 
dess öar och strandområden, utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet. Delar eller hela Mälaren 
omfattas även av riksintresse för turism, natur- och kulturvärden. Sjöns betydelse för fritidsfiske, bad 
och båtliv är stort.  

Ur ett växt- och djurlivsperspektiv fyller Mälarens stränder en viktig funktion då övergångszonen 
mellan land och vatten är en artrik naturmiljö. Land- och vattenområden intill stränder är därför 
biologiskt värdefulla områden och viktiga för många växter och djur.  

Mälaren utgör dricksvattentäkt för mer än två miljoner människor i Sverige och sjöns 
samhällsekonomiska värde är därför mycket stort. Bålsta, Skokloster och Kräggaområdet får sitt 
dricksvatten från Mälaren. Att skydda sjön mot förorenade utsläpp och arbeta för en minskad 
övergödning är prioriterat. 

Mälaren är en näringsrik sjö. Vattenförvaltningen gör i samband med framtagande och revidering av 
miljökvalitetsnormer för vatten en kartläggning och analys av vattenstatusen. Sjöar och vattendrag 
klassificeras utifrån deras ekologiska samt kemiska status. Den ekologiska statusen i Mälaren 
varierar. I många av de delområden av Mälaren som finns i Håbo kommun uppnås inte god ekologisk 
status. Den vanligaste problematiken är kopplad till övergödning och miljögifter. Den kemiska 
statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter. 

2.2 Imorgon 

I Håbo kommun finns en stor tillgång på stränder. Kommunens vision såväl som översiktsplan 
uttrycker en vilja att öka kontakten och tillgängligheten till Mälaren och på så sätt ytterligare lyfta de 
attraktiva miljöer som finns i Håbo kommun.  Samtidigt ska Håbo vara en hållbar tillväxtkommun där 
tillväxt sker i balans med miljö och klimat. En grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer 
och ett rikt naturliv eftersträvas. Känsliga och skyddsvärda områden ska skyddas från exploatering. 
Utveckling av kommunens stränder och landsbygd ska ske i linje med detta. 
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Mälarens stränder är en attraktiv miljö att bo och vistas vid. Generellt råder ett högt bebyggelsetryck 
och det är därför viktigt att värna om oexploaterade stränder. Utveckling av stränderna ska ske med 
ett långsiktigt perspektiv där kommande generationers tillgång till stränderna inte äventyras. Utefter 
stora delar av Håbo kommuns Mälarstränder råder ett utvidgat strandskydd om 300 meter. Områden 
som i stor utsträckning är exploaterade omfattas av ett generellt strandskydd om 100 meter efter 
länsstyrelsens översyn 2014.  

Kommande klimatförändringar är viktiga aspekter att hantera i samhällsplaneringen. Det är svårt att 
förutspå exakt hur klimatförändringarna kommer att se ut men allt tyder på att temperaturen kommer 
att stiga och nederbörden kommer att öka. Stränderna påverkas av dessa förändringar. Ökade 
vattenflöden leder exempelvis till ökad risk för erosion. En ombyggnad av Slussen i Stockholm 
planeras för att möta de förändringar vi står inför och förbättra möjligheten att hantera ökade 
vattenflöden i Mälaren. Utan ombyggnad av Slussen kommer risken för översvämning samt 
saltvatteninträngning öka. Den utveckling som föreslås inom eventuella LIS-områden måste ske på 
ett hållbart sätt och anpassas efter de klimatförändringar som förväntas.  

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå längs Mälarens stränder. Rekommendationerna är framtagna för att vägleda den 
fysiska planeringen och möjliggöra en planering som innebär att ett långsiktigt robust samhälle byggs 
som är anpassat till ett förändrat klimat. Rekommendationerna innebär att sammanhållen bebyggelse 
samt samhällsfunktioner av betydande vikt ska placeras ovan 2,7 meter (RH2000) och enstaka mindre 
värdefulla byggnader samt mindre känslig infrastruktur ska placeras ovan 1,5 meter (RH2000). 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har gjort en kartering som redovisar områden 
som kommer översvämmas vid förhöjda vattennivåer i Mälaren.1 Länsstyrelsernas rekommendation 
utgör utgångspunkt och MSB:s översvämningskartering har tagits i beaktande vid identifiering av 
utpekade LIS-områden. 

Klimatförändringarna kommer sannolikt innebära att risken för erosion ökar då nederbörden och 
flödena i vattendragen förväntas att öka. Erosion kan leda till ras och skred vilka kan orsaka stora 
skador. På Statens geotekniska instituts (SIG) hemsida finns underlag kopplat till ras, skred och 
erosion från flera statliga myndigheter samlat. Den kartvisningstjänst2 som finns tillgänglig på 
hemsidan har fungerat vägledande vid identifiering av lämpliga LIS-områden. Karteringen är dock 
inte på en sådan detaljeringsnivå att risken för ras och skred helt kan avskrivas inom utpekade LIS-
områden. Frågan gällande ras och skred bör alltid hanteras vid strandnära detaljplanering. 
Klimatförändringarna och de ökade riskerna för erosion som de medför kan innebära att risken för ras 
och skred ökar ytterligare vilket dessutom innebär att vikten av att beakta frågan vid en eventuell 
utveckling ökar i betydelse.  

3. Metod för att hitta LIS-områden 
I detta avsnitt presenteras den metod som har använts för att identifiera LIS-områden i Håbo 
kommun. Först presenteras en definition av begreppen tätort respektive landsbygd. Håbo kommuns 
definition av begreppet landsbygd utgör sedan grund för det fortsatta resonemanget om var i 
kommunen områden för landsbygdsutveckling är möjligt.  

                                                 
1 https://gisapp.msb.se/viewers/malaren/framework.html 
2 http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion 

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion
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Fyra planeringsinriktningar, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan, presenteras sedan. De 
fyra planeringsinriktningarna är; nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, utveckla Mälarnära 
boende och friluftsliv, värna om växt- och djurliv samt ta hänsyn till kulturmiljöer. Dessa fyra 
planeringsinriktningar tillsammans med landsbygdsdefinitionen sätter ramarna för identifieringen av 
lämpliga LIS-områden.  

3.1 Landsbygdsdefinition 

Lagtexten anger inte en definition av begreppet landsbygd att använda i samband med utpekande av 
LIS-områden. Det är upp till varje kommun att i samband med utpekande av eventuella LIS-områden 
och utifrån egna lokala förutsättningar ta ställning till vad som avses med landsbygd i kommunen.  

Det finns ingen enhetlig internationell eller nationell definition av begreppet landsbygd utan olika 
myndigheter använder olika definitioner. Beroende på vilken definition som används varierar 
landsbygdens utbredning i Håbo kommun. Enligt Sveriges kommuner och landsting tillhör Håbo 
kommun kategorin förortskommun till större städer medan kommunen i det nationella 
landsbygdsprogrammet framtaget av Jordbruksverket helt omfattas av landsbygd. Nationella 
definitioner på kommunnivå är ofta framtagna i syfte att möjliggöra analyser och jämförelser mellan 
liknande kommuner. En definition på kommunal nivå för det tematiska tillägget för LIS kan och bör 
vara mer nyanserad än de nationella definitionerna. Lokal kännedom och variationer inom kommunen 
bör vägas in i definitionen.  

En definition av begreppet landsbygd sker i detta sammanhang med utgångspunkt i frågan om 
utveckling av landsbygden. Landsbygdsutveckling är en bred fråga som handlar om ekologisk, 
ekonomisk såväl som social hållbarhet. Utveckling av landsbygden kan omfatta utökat 
befolkningsunderlag, utveckling av infrastruktur, förstärkning av de areella näringarna, näringslivet 
och den lokala arbetsmarknaden, främjad rekreation och friluftsliv, utveckling av föreningsliv och 
kultur, hänsyn till växt- och djurlivet med mera. Utpekandet av LIS-områden är ett av många verktyg 
för att uppnå de utvecklingsambitioner kommunen har vad gäller landsbygden. 

Med utgångspunkt i diskussioner kring landsbygdsutveckling är tillgång till service en viktig faktor 
att beakta. Service i form av kommunalt vatten- och avloppssystem (VA), skola, dagligvaruhandel 
och kollektivtrafik är viktiga faktorer som bidrar till en positiv utveckling av landsbygden. En väl 
fungerande service kräver ett visst befolkningsunderlag. Orter där befolkningsunderlaget inte är 
tillräckligt stort för en fullgod service inkluderas i begreppet landsbygd. I dessa orter kan en 
befolkningsökning skapa positiva effekter genom de möjligheter till serviceutveckling som det 
skapar.  

Tillväxtverket använder en definition av landsbygden som utgår från ett befolkningsunderlag på 
3 000 invånare. I samband med LIS bedöms det vara en rimlig lägsta gräns för vad som krävs för att 
utveckla en fullgod och fungerande service i en ort. 

Håbo kommuns bebyggelsekoncentrationer har kategoriserats i tre avgränsade kategorier. De tre 
kategorier är huvudort, utvecklingsort samt byar och landsbygd. Förutsättningar för kommande 
utveckling skiljer sig åt i dessa områden.  
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3.1.1 Huvudorten Bålsta 

I Bålsta tätort bor cirka 15 000 invånare vilket utgör 75 % av alla kommunbor. Tillväxten vad gäller 
bebyggelse, befolkning samt arbetstillfällen har ökat stadigt under den senaste tiden. Här finns en 
koncentration av kommunal service, handel, infrastruktur och kultur.  

Huvudorten Bålsta exkluderas från begreppet landsbygd. Befolkningsunderlaget är stort och 
tillgången till service god. Den geografiska gränsdragningen för Bålsta tätort är samma som används i 
den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, se karta 2.  

Enligt länsstyrelsernas riktlinjer är tillämpning av LIS olämpligt i och i anslutning till större tätorter. 
Inom huvudorten Bålsta är LIS inte tillämpbart. Eventuell strandnära utveckling sker inom ramen för 
tätortsutveckling.  

3.1.2 Utvecklingsorterna Krägga och Skokloster 

Kommunen har utöver Bålsta tätort två tydliga bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster. 
Bebyggelsen består till stor del av fritidshus som permanentats samt av nya permanentbostäder. 
Krägga och Skokloster har utvecklingspotential och finns utpekade i översiktsplanens redovisning av 
önskvärd kommande bebyggelse, se bild 4. I Krägga och Skokloster finns viss kommunal service och 
kollektivtrafik. Stora delar av orterna är detaljplanerade och orterna är kopplade till det kommunala 
VA-nätet.  

 
Bild 2. Schematisk bild över önskvärd spridning av boendet i Håbo kommun. Källa: Översiktsplan för Håbo 

kommun. 
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Viss service finns i orterna men befolkningsunderlaget är inte tillräckligt för att trygga servicen. Ett 
förstärkt befolkningsunderlag skulle skapa möjlighet att förädla samt utveckla servicen i orterna. En 
utveckling av servicen skulle skapa positiva effekter för orterna såväl som omkringliggande områden. 
Länsstyrelsernas riktlinjer framhåller att LIS är tillämpbart i och i anslutning till orter som redan har 
service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service. 

Orterna Krägga och Skokloster inkluderas i begreppet landsbygd. Landsbygdsutveckling genom 
tillämpning av LIS är därmed möjligt i utvecklingsorterna Krägga och Skokloster.  

Det faktum att det redan finns bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster ställer ökade krav 
på försiktighet vid utpekande av LIS-områden. Strändernas betydelse för befintlig befolkning samt 
för växt- och djurlivet måste värnas.  

3.1.3 Byar och landsbygd 

Håbo kommun har stora områden av landsbygd med mindre bebyggelsekoncentrationer, bysamhällen 
och gårdar. Den geografiska utbredningen av kategorin byar och landsbygd utgörs av hela 
kommunytan exklusive tätorten Bålsta och utvecklingsorterna Krägga och Skokloster, se karta 2. 
Detaljplaner, koppling mot det kommunala VA-nätet och kollektivtrafik finns i varierande 
utsträckning. 

Landsbygdsutveckling genom tillämpning av LIS är utifrån landsbygdsdefinitionen möjlig i 
områdeskategorin byar och landsbygd.  

Område 

Befolkningsmängd 

2015 (utveckling 

senaste 5 åren) 

Arbetstillfällen 

(2014-12-31) 

Bålsta 16 204 (2,8 %) 4 204 

Skokloster 1 889 (0,7 %) 202 

Krägga 499 (24,4 %) 40 

Byar och 

landsbygd 
1 687 (5,7 %) 491 

Bild 3 Tabell över befolkningsmängd, befolkningsutveckling och arbetstillfällen i Bålsta tätort, utvecklingsorterna 

samt byar och landsbygd. Källa: Statistiska centralbyrån 
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Karta 2. Geografisk utbredning av identifierade ortskategorier.  
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3.2 Särskild hänsyn och områdesskydd 

Intressen kopplat till exempelvis växt- och djurliv, säkerhet, naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och 
totalförsvaret behöver tas hänsyn till i samband med utveckling av kommunen. I vissa fall kan ett 
visst intresse innebära att ett område är olämpligt för vidare utveckling medan det i andra fall kan 
förenas och samspela med en utveckling av området. 

Den kommunomfattande översiktsplanen väger samman och tar ställning till olika intressen. I 
strategin för kommande mark- och vattenanvändning görs prioriteringar, avvägningar och 
exkluderingar med hänsyn till en rad faktorer. Mer information om olika typer av skyddade områden i 
kommunen finns i den kommunomfattande översiktsplanen.  

Även vid utpekandet av LIS-områden hanteras dessa frågor. Karta 3 redovisar förordnanden och 
intressen som behöver tas hänsyn till i samband med identifieringen av LIS-områden. I respektive 
LIS-område kartläggs aktuella intressen sedan mer genomgående. Då LIS utgör ett tematiskt tillägg 
till den kommunomfattande översiktsplanen samspelar de presenterade LIS-områdena med den 
strategiska inriktning som presenteras i översiktsplanen. För en mer omfattande avvägning mellan 
olika intressen hänvisas till översiktsplanen.  
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Karta 3. Förordnanden och allmänna intressen att ta hänsyn till vid utpekande av LIS-områden. 
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3.3 Strategisk planeringsinriktning för LIS 

Det tematiska tillägget för LIS ska som översiktsplanedokument ange planeringsinriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i strandnära lägen och ge vägledning för hur 
strandnära områden kan främja utvecklingen av landsbygden i Håbo kommun. Det tematiska tillägget 
är vägledande vid detaljplanering och bygglovsgivning i utpekade strandnära lägen.  

Det övergripande syftet med ett tematiskt tillägg för LIS är att bidra till att uppfylla kommunens 
utvecklingsambitioner och vision. Det tematiska tillägget avseende LIS innebär ett helhetsgrepp och 
ett samlat strategiskt ställningstagande för strändernas utveckling i kommunen. Genom att identifiera 
LIS-områden i Håbo kommun tydliggörs inom vilka områden en utveckling inom strandskyddat 
område är möjlig i syfte att skapa en positiv landsbygdsutveckling. På samma gång innebär det ett 
ställningstagande för vilka av kommunens stränder som inte är lämpliga för motsvarande utveckling. 

Kommunens övergripande vision Vårt Håbo 2030 och översiktsplan för Håbo kommun uttrycker 
kommunens ambitioner för framtida utveckling. Håbo är en växande kommun med en stor landsbygd 
och en lång strandlinje mot Mälaren. Kommunen anger i sin översiktsplan och fördjupade 
översiktsplan en inriktning att fortsätta växa som en funktionell och aktiv del av Mälardalsregionen 
med stark koppling till Stockholm, Uppsala och Västerås. Kommunens vision uttrycker att Håbo ska 
vara en Mälarnära kommun som utnyttjar sitt strategiska och sjönära läge. Kommunens tillväxt ska 
vara hållbar och ske i balans med miljö och klimat. 

Utpekandet av LIS-områden sker utifrån fyra planeringsinriktningar. Planeringsinriktningarna 
redogör för hur Håbo kommun vill utvecklas, och utgår från kommunens vision och översiktsplan. 
Inriktningen som ges skapar en bild av var LIS-områden är möjligt inom Håbo kommun. För varje 
planeringsinriktning presenteras ett antal riktlinjer. Riktlinjerna uttrycker hur kommunen ska 
säkerställa att utveckling sker enligt presenterade inriktningar. Planeringsinriktningarna svarar på 
frågan hur kommunen vill utvecklas med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan medan 
riktlinjerna svarar på frågan hur önskad inriktning ska säkerställas.  

De strategiska planeringsinriktningarna är: 

 

Nyttja befintlig bebyggelse  Utveckla Mälarnära boende och  

och infrastruktur friluftsliv 

 

Värna om växt- och djurliv  Ta hänsyn till kulturmiljöer 

 

Planeringsinriktningarna samt tillhörande riktlinjer är generella och gäller för samtliga LIS-områden. 
För varje LIS-område presenteras områdesspecifika utvecklingsförslag som presenterar 
eftersträvansvärd utveckling samt vad som är särskilt viktigt att uppmärksamma i respektive område. 
Utvecklingsförslagen svarar på frågan vad som ska göras i respektive område.   
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3.3.1 Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur 

Tillväxt av landsbygden ska ske i befintliga småorter samt i de 
infrastrukturstråk som sammanbinder orterna och Bålsta. Kommunen ska 
gynna sammanhållen bostadsbebyggelse som inte tar nya naturområden i 
anspråk. Genom att utveckla kommunen vid befintlig bebyggelse koncentreras 
utvecklingen till områden som redan är ianspråktagna. 

Håbo kommun strävar mot att bli fossilbränslefri och hållbara transporter ska 
främjas. Planering av bebyggelse ska utformas så att hållbara färdsätt med kollektivtrafik, gång och 
cykel främjas och behovet av bilresor minskar.  

Riktlinjer: 

o Ny bebyggelse ska koncentreras till befintliga bebyggelsekoncentrationer 

o Ny bebyggelse ska i möjligaste mån lokaliseras där anslutning till det kommunala VA-nätet är 
möjligt 

o Möjligheten att resa kollektivt ska beaktas vid lokalisering av nya målpunkter i form av 
bostäder, verksamheter och besöksmål 

o Utformning av nya bebyggelseområden ska möjliggöra ett hållbart resande, bland annat 
genom väl sammanlänkade och säkra gång- och cykelstråk 

 

Vägledande dokument: 

Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030 
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Karta 4. Befintlig och planerad utbredning av VA-nät samt kollektivtrafik. Observera att kartan redovisar 

ställningstaganden från ÖP (2006), vilken kan ha ändrats sedan planens antagande.  
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3.3.2 Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv  

Kommunens närhet till Mälaren är både en stor tillgång och ett stort ansvar och 
kommunens Mälarnära områden ska utvecklas och förvaltas så att de även kan 
nyttjas av kommande generationer.  

Närheten till Mälaren skapar goda möjligheter till rekreation och friluftsliv och 
en ökad tillgänglighet till vattnet eftersträvas. Kommunens Mälarnära lägen ska 
utvecklas i samspel med befintliga värden och med hänsyn till strandskyddets 
syften. Hänsyn till kommande klimatförändringar och risk för översvämning 

ska alltid beaktas vid planering i strandnära lägen. 

Riktlinjer: 

o Fri passage till strandlinjen ska alltid lämnas  

o Den allemansrättsliga tillgången till stranden ska säkerställas vid byggnation i strandnära 
lägen 

o Inom LIS-områden ska området i strandzonen framförallt planeras för åtgärder som syftar till 
att stärka friluftslivs- och rekreationsvärden 

o Ny bostadsbyggnation ska i möjligaste mån nyttja naturliga höjdskillnader för att skapa ett 
visuellt Mälarnära boende utan att ianspråkta den yttersta strandzonen 

o Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå vid Mälaren ska följas vid detaljplanering 
och lovgivning i strandnära områden 

o Riskerna för ras och skred ska utredas i samband med detaljplanering i strandnära områden 
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Karta 5. Rekreations- och friluftslivsvärden i kommunen. 
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3.3.3 Värna om växt- och djurliv 

Håbo kommun strävar efter att vara en grön kommun där tillväxt sker i balans 
med miljö och klimat. Naturen fyller en viktig funktion för växter och djur samt 
för friluftsliv och rekreation och dessa naturkvaliteter ska värnas. En estetiskt 
tilltalande landskapsbild ska bibehållas och en långsiktigt god hushållning av 
naturresurser eftersträvas vid exploatering.  

Vid utveckling inom LIS-områdena ska påverkan på växt- och djurliv 
minimeras och strandskyddets syfte gällande goda livsvillkor för växter och djur ska fortsatt 
uppfyllas. Mälarens samhällsekonomiska värde är mycket stort och åtgärder som försämrar dess 
status eller funktionen som dricksvattentäkt ska inte genomföras.  

Riktlinjer: 

o Goda livsvillkor för djur- och växtlivet ska bevaras vid utveckling inom LIS-område 

o Områden med särskilt skyddsvärda naturförhållanden, till exempel nyckelbiotoper, områden 
med rödlistade arter och Natura 2000-områden, ska skyddas vid planering och exploatering i 
strandnära områden 

o Befintliga naturvärden ska kartläggas vid exploatering i strandnära områden då 
övergångszonen mellan land och vatten ofta är artrik  

o Den fysiska planeringens påverkan på vattenstatusen i Mälaren ska alltid konsekvensbeskrivas 
i samband med planläggning inom strandnära områden 

 

Vägledande dokument 

Naturvårdsplan för Håbo kommun 

Dagvattenpolicy Håbo kommun 
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Karta 6. Värdefulla områden för växt- och djurlivet.  
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3.3.4 Ta hänsyn till kulturmiljöer  

Håbo kommun har en rik och varierad kulturmiljö med många spår i naturen 
efter aktiviteter från tidigare generationer. Dessa miljöer fyller viktiga 
funktioner för områdens karaktär och identitet.  

Vid utveckling av kommunen ska miljöer och objekt av kulturhistoriskt värde 
skyddas så att det kulturhistoriska värdet består. Genom att utveckla 
kommunen i samspel med kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan dessa värden 

bidra till att skapa ett mervärde vid en eventuell exploatering. 

Riktlinjer: 

o Det öppna landskapet är utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv värdefullt och ska i möjligaste 
mån bevaras.  

o Jordbrukets intressen ska så långt som möjligt skyddas och förändrad användning av 
jordbruksmark ska undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på annan plats.  

 

Vägledande dokument: 

Håbo – Mälarbygd att förvalta, kulturmiljöprogram för Håbo kommun 2013 
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Karta 7. Värdefulla områden för kulturmiljön.  
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3.4 LIS-områden i ett långsiktigt perspektiv  

Utpekande av LIS-områden, och möjligheten att upphäva strandskyddet med syfte att främja en 
landsbygdsutveckling, innebär inte att strandskyddets syfte kan åsidosättas. Strandskyddets syften, att 
trygga en allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten, ska långsiktigt tryggas även inom LIS-områden. Att strandskyddets 
syften uppfylls även inom utpekade områden säkerställs med hjälp av presenterade riktlinjer. All typ 
av utveckling i ett område, oavsett omfattning, innebär dock ett ingrepp på nuvarande miljö. Planens 
riktlinjer säkerställer att områden som är särskilt bevarandevärda med hänsyn till deras naturvärden 
undviks.  

Mälaren är en sjö där det generellt råder ett högt exploateringstryck och strandskyddet fyller en viktig 
funktion i området. Exploateringstrycket varierar dock vid olika delar av Mälaren. I Håbo kommun är 
exploateringstrycket lägre än i andra områden och inom kommunen finns en stor andel oexploaterade 
stränder. Möjligheten att identifiera LIS-områden inom kommunens gränser bedöms därför vara god. 
Lokalisering av LIS-områden har skett i närhet till befintlig bebyggelse för att freda orörda stränder.  

Att utveckla begränsade delar av Håbo kommuns stränder ligger i linje med kommunens vision. Det 
skapar ett Mälarnära boende genom en ökad tillgänglighet till stranden. Att tillgängliggöra Mälaren 
och dess stränder skapar attraktiva miljöer för såväl boende som besökare till kommunen. En ökad 
tillgänglighet till stränderna främjar även friluftslivet. En utveckling av verksamheter som främjar 
natur, turism och friluftsliv framhålls av länsstyrelsen som särskilt lämpliga vid Mälaren då turismens 
och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering vid Mälaren.  

Att vidareutveckla kommunen i områden med befintlig bebyggelse och infrastruktur möjliggör en 
förädlad och förstärkt boendenära service och kollektivtrafik genom ett förstärkt befolkningsunderlag. 
Det i sin tur skapar en livskraftig landsbygd med ett minskat bilberoende och möjlighet till ett mer 
miljövänligt resande. Genom att vidareutveckla kommunen vid redan befintlig bebyggelse och 
infrastruktur nyttjas redan gjorda investeringar och förutsättningar för en resurseffektiv planering och 
en god samhällsekonomi skapas.  

4. Identifierade områden 
Utifrån resonemanget om begreppen tätort och landsbygd samt utifrån de fyra planeringsinriktningar 
som presenterats har fyra strandnära områden som kan främja en landsbygdsutveckling identifieras. 
Dessa fyra områden presenteras nedan. En beskrivning av befintliga värden i och omkring områdena 
finns i slutet av dokumentet.  

Ytterligare två möjliga LIS-områden identifieras. Dessa är områden som inom kommande år kan bli 
aktuella som LIS-områden.  
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Karta 8. LIS-områden Håbo kommun 
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4.1 Skokloster 

På östra Skohalvön intill Skofjärden i Mälaren ligger ett antal bebyggelsekoncentrationer som 
tillsammans bildar Skokloster tätort. Orten består av Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen och har 
cirka 2 000 invånare. Orten ligger knappt 20 km norr om Bålsta. I området finns förskola, skola, 
lanthandel, restaurang, brandstation samt vatten- och reningsverk.  

LIS-området Skokloster tillhör en av Håbo kommuns två utvecklingsorter. Tillämpning av LIS är 
därmed möjlig men ska ske med hänsyn till befintlig befolkning och strandskyddets särskilda 
betydelse i redan exploaterade områden. 

 

Karta 9. LIS-område Skokloster 

4.1.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka 
och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av strandområdet. Framförallt bör 
anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning 
kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området. Stråk för gång och cykel från omkringliggande 
bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra stranden för bofasta och besökare. 

Nya funktioner i området ska koncentreras längs den exploaterade delen av stranden. 
Nytillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Då kapaciteten är 
begränsad i området krävs att frågan utreds vidare vid eventuella nybyggnationsplaner för att 
säkerställa att VA-frågan kan lösas på tillfredsställande sätt. 
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Konsekvensanalys 

LIS-området syftar till att utveckla turism och friluftsliv, vilket ligger i linje med länsstyrelsernas 
rekommendationer om att det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering längs 
Mälarens stränder. Friluftslivet är omfattande i området. Planens riktlinjer vid planeringsinriktningen 
Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv säkerställer att friluftslivsvärden, bland annat 
möjligheterna att nyttja Upplandsleden samt bevarandet av riksintresseområdet som Mälaren med 
dess stränder och öar utgör, fortsatt uppfylls. En utveckling i enlighet med dessa riktlinjer innebär att 
planen inte medför en negativ påverkan på friluftslivet i området.  

Föreslagen utveckling ligger i linje med kommunens översiktsplan samt bostadsförsörjningsprogram 
som identifierar ny bostadsbebyggelse i området. Att möjliggöra bostadsbyggnation inom LIS-
området stärker de ekonomiska incitamenten för utveckling av andra funktioner. Sannolikheten att 
utvecklingsförslaget genomförs är högre när bostadsbyggnation medges. Åtgärder som utvecklar 
funktioner kopplade till handel, service, nöje eller kultur bidrar till en ökad tillgänglighet till stranden 
och en förstärkt kontakt till Mälaren, vilket bidrar till att Mälaren blir mer attraktiv i enlighet med 
intentionerna i kommunens vision. En sådan utveckling är positiv i området såväl som i 
omkringliggande områden. På sikt kan det innebära en positiv befolknings- och serviceutveckling 
samt ökad turism även i andra delar av Skokloster. Tillväxttakten kommer att bli högre vid 
förverkligande av presenterat utvecklingsalternativ jämfört med att inget LIS-område pekas ut.  

Strandnära exploatering riskerar att medföra att stranden upplevs som mer privat och att 
tillgängligheten till den minskar. Bostadsbyggnationens placering och utformning är avgörande för att 
förhindra privatisering av stranden. I planeringsinriktningen Utveckla Mälarnära boende och 
friluftsliv presenteras en riktlinje som säkerställer att den allemansrättsliga tillgången till stranden 
bevaras och att strandskyddets syften därmed fortsatt uppfylls. 

Förändrad markanvändning i ett område innebär en påverkan på befintligt växt- och djurliv. 
Kommunens naturvårdsplan identifierar ett antal värdefulla naturområden i och i närheten av utpekat 
LIS-område. Utvecklingsförslaget ställer krav på att de ska uppmärksammas i samband med 
utveckling av området. Utvecklingsförslaget i presenterat LIS-område bedöms inte innebära en 
negativ påverkan på närliggande naturreservat eller biotopsskyddsområde.   

En utveckling enligt presenterat utvecklingsförslag kommer sannolikt innebära en ökad andel 
hårdgjord yta och därmed en ökad mängd dagvatten. Hantering av dagvattnet, såväl som 
avloppsvatten är avgörande vad gäller planens påverkan på vattenstatusen i Skofjärden. Riktlinjerna 
presenterade under planeringsinriktningen Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur samt Värna 
om växt- och djurliv hanterar frågan och säkerställer att planen inte innebär en negativ påverkan på 
Skofjärdens vattenstatus.  

Planen anger genom riktlinje att anslutning till det kommunala VA-nätet ska eftersträvas vid en 
exploatering inom LIS-områdena. På samma gång uppmärksammas i beskrivning av Skokloster att 
VA-kapaciteten i området kan vara begränsande vid en framtida exploatering. Utvecklingsförslaget 
för Skokloster ställer därför krav på vidare utredning av VA-frågan i samband med exploatering.  

Att hänsyn tas till värdefulla kulturmiljöer i området säkerställs genom riktlinjer presenterade under 
planeringsinriktningen Ta hänsyn till kulturmiljöer. En utveckling i enlighet med dessa säkerställer att 
utvecklingsförslaget i Skokloster inte innebär en negativ påverkan på identifierade värdefulla 
kulturmiljöer. Angränsande riksintresse för kulturmiljövården bedöms inte påverkas av förelsagen 
utveckling.  
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4.2 Skokloster slott 

Skokloster slott är beläget strax norr om utvecklingsorten Skokloster. Området har stora 
kulturmiljövärden och är ett populärt besöksmål. I området finns café- och restaurangverksamhet, 
bensinstation samt museiverksamhet. Området är utpekat som bevarandeområde i kommunens 
översiktsplan med hänsyn till dess natur- , kultur- och friluftsvärden. 

LIS-området Skokloster slott tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.  

 
Karta 10. LIS-område Skokloster slott 

4.2.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 
besöksmål, för sommar- såväl som vinteraktiviteter. Förändringar som genomförs ska bevara eller 
vidareutveckla tillgängligheten till stranden.  

Områdets höga kulturvärden ska sätta ramarna för kommande utveckling och planerade åtgärder ska 
underordnas dessa värden. Värden kopplat till det statliga byggnadsminnet får inte hotas. Slottets och 
kyrkans framträdande roll i landskapet ska bevaras. Tillfredsställande VA-lösningar, anpassade efter 
de eventuellt förändrade kapacitetsbehov som uppstår vid utveckling i området, ska säkerställas för 
att garantera att vattenstatusen i Skofjärden inte försämras. 
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Konsekvensanalys 

Området kring Skokloster slott är ett viktigt besöksmål för Håbo kommuns turismnäring och 
utpekandet av LIS-område bidrar till att främja och vidareutveckla dessa värden. Utvecklingsförslaget 
för Skokloster slott anger en utveckling som sker utifrån de kulturhistoriska värdenas premisser. De 
befintliga höga värden som finns i området uppmärksammas i planen och styr områdets fortsatta 
utveckling. Planens riktlinjer säkerställer att utvecklingen inom utpekat LIS-område inte påverkar 
kulturvärdena på platsen negativt. Riktlinjerna för planeringsinriktningen Ta hänsyn till kulturmiljöer 
är särskilt aktuella för att säkerställa att platsens höga kulturhistoriska värden bevaras. Planens 
planeringsinriktning, tillhörande riktlinjer samt presenterat utvecklingsförslag för platsen säkerställer 
att ingen negativ påverkan på riksintresset gällande kulturmiljövården kommer till stånd.  

Föreslagna åtgärder gynnar möjligheten att bedriva en utökad och åretruntdriven besöksnäring, vilket 
skapar förutsättningar för en ekonomiskt mer lönsam verksamhet i området.  

Tillgängligheten till stranden ökar i och med föreslagen utveckling och bidrar till en förstärkt kontakt 
till Mälaren för området. Det medför att Mälarens attraktionskraft lyfts fram. Förslagen utveckling 
står inte i strid med kommunens översiktsplan som pekar ut området som bevarandeområde med 
hänsyn till natur-, kultur- och friluftsvärden då utvecklingsförslaget presenterar åtgärder som syftar 
till att stärka dessa värden. 

Området är beläget i eller i närheten av ett antal riksintresseområden, bland annat riksintresse för 
yrkesfisket och det rörliga friluftslivet. I och omkring utpekat LIS-område identifierar kommunens 
naturvårdsplan ett antal värdefulla naturmiljöer. Planens riktlinjer säkerställer att värdefull naturmiljö 
i området värnas och utpekat område bedöms inte ha en negativ påverkan på de omkringliggande 
riksintresseområdena.  

Utvecklingsförslaget ställer krav på att VA-nätet ska anpassas efter de nya kapacitetsbehov som 
eventuellt uppstår i samband med utveckling av området. En utveckling kring Skokloster slott enligt 
ovan anses inte medföra en försämring av vattenstatusen i Skofjärden. 

4.3 Övergran 

Övergran är beläget vid Varpsund, mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken, och är en del av 
Mälarviken Gorran. Omkring ett femtiotal personer bor i området kring Övergran kyrka, som ligger 
cirka fem kilometer norr om Bålsta tätort. Området kring Övergran är utpekat som bevarandeområde i 
kommunens översiktsplan med hänsyn till dess naturvärden. 

LIS-området Övergran tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.  
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Karta 11. LIS-område Övergran 

4.3.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare. 
Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed 
Ryssvikens västra strand och genom skyltning.  

Stor hänsyn ska tas till Övergrans höga natur- samt kulturvärden, vilka delvis regleras av 
områdesbestämmelser. På grund av områdets höga naturvärden samt risken för översvämning lämpar 
sig området inte för exploatering i form av bostäder eller verksamheter.  

Konsekvensanalys 

Föreslagen utveckling gynnar friluftslivet i området och förbättrar tillgängligheten till stranden, och 
ligger i linje med strandskyddets syfte att främja en allemansrättslig tillgång till stranden. 
Utvecklingsförslaget innebär att Övergrans koppling till Ryssviken ökar och det värdefulla växt- och 
djurliv i området uppmärksammas och tillgängliggörs. Det främjar friluftslivet och kan bidra till en 
ökad kunskapsnivå.  

Utvecklingsförslaget innebär en liten förändring jämfört med nuvarande markanvändning. Det 
medför inte någon negativ påverkan på befintlig bostadsbebyggelse eller de kulturhistoriskt 
värdefulla miljöerna. Utvecklingsförslaget bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövården 
eller motverka dess syfte.  
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Förslaget bedöms inte innebära ett ökat kapacitetsbehov på VA-nätet och föreslagna åtgärder kommer 
inte påverka vattenstatusen i Gorran negativt. Förslaget anses bidra till positiva effekter vad gäller 
riksintresseområde för det rörliga friluftslivet. Riksintresseområde för yrkesfisket påverkas inte av 
förslaget.  

All typ av utveckling i ett område, även mindre projekt som exempelvis fågeltorn, innebär ett ingrepp 
i nuvarande miljö. Planens riktlinjer säkerställer att befintliga värden bevaras. För 
utvecklingsförslaget i Övergran är riktlinjerna presenterade vid planeringsinriktningen Värna om 
växt- och djurliv av särskild betydelse. Förslagen utveckling står inte i strid med kommunens 
översiktsplan som pekar ut området som bevarandeområde med hänsyn till dess naturvärden. 
Utvecklingsförslaget anses inte påverka Natura 2000-området för Stora och Lilla Ullfjärden som är 
beläget söder om utpekat LIS-område eller nyckelbiotopområdet norr om LIS-området.  

4.4 Sånka 

Sånka är beläget på västra Skohalvön intill sundet Gorran i Mälaren. Landskapet på Skohalvön har en 
typisk karaktär av platåer med branta raviner ner mot strandområdena. I området ligger Skokloster 
camping som är en privatägd camping. På campingen finns restaurang och kiosk. I övrigt finns ingen 
befintlig service eller handel i området. Området kring campingen är utpekat som bevarandeområde i 
kommunens översiktsplan med hänsyn till dess natur- och friluftslivsvärden. Knappt en kilometer 
söder om campingen ligger bebyggelsekoncentrationen Lugnet där omkring 120 personer bor. 
Området är beläget cirka 15 km norr om Bålsta. 

LIS-området Sånka tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig. 
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Karta 12. LIS-område Sånka 

4.4.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att 
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka 
tillgängligheten till stranden ska främjas.  

Utveckling av campingverksamheten ska ske med hänsyn till platsens natur samt inom redan 
ianspråktaget område. Tillfredsställande VA-lösning anpassad för det ökade kapacitetsbehov som 
uppstår i och med en utökad campingverksamhet ska säkerställas för att trygga att verksamheten inte 
påverkar vattenstatusen i Gorran negativt. 

Konsekvensanalys 

Utvecklingsförslaget är en vidareutveckling av nuvarande verksamhet. Det medför positiva 
ekonomiska konsekvenser för nuvarande verksamhet. Utöver det bedöms förslaget innebära en liten 
påverkan på värden i och omkring området. Markanvändningen i området utvecklas men förändras 
inte, och förslaget står därmed inte i strid med kommunens översiktsplan som pekar ut området som 
bevarandeområde. 

Utvecklingsförslaget medför en ökad tillgänglighet till stranden, vilket gynnar friluftslivet och skapar 
rekreationsvärden. Attraktiva miljöer för boende i området, kommunens invånare samt besökare 
skapas. Området har höga friluftslivsvärden, bland annat genom campingen och badplatsen. 
Föreslagen utveckling bidrar till att förstärka dessa. Riksintresse kopplat till det rörliga friluftslivet 
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påverkas positivt av utvecklingsförslaget. Utpekat områden bedöms inte påverka områden av 
riksintresse för yrkesfisket.  

I närheten av utpekat LIS-område finns ett antal bevarandevärda naturområden som identifieras i 
kommunens naturvårdsplan. Planens riktlinjer tryggar att efterföljande planering inte påverkar 
områdets naturvärden negativt och frågan uppmärksammas även i utvecklingsförslaget.  
Utvecklingsförslaget tar hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i närheten av utpekat LIS-
område och förslaget bedöms inte innebära en påverkan på dessa. Riksintresset för kulturmiljövård 
bedöms inte påverkas av utvecklingsförslaget för LIS-området.  

Området är inte anslutet till det kommunala VA-nätet. Förslaget bedöms vara av den omfattning att 
tillfredsställande VA-lösning kan uppnås genom befintligt system. En utveckling av campingen anses 
därmed inte medföra en negativ påverkan på vattenstatusen i Gorran och utvecklingen ligger därmed i 
linje med presenterade riktlinjer. 

4.5 Möjliga framtida LIS-områden 

Ett område vid Stora Ullfjärdens västra strand samt ett område vid Biskops-Arnö har identifierats 
som möjliga framtida LIS-områden. LIS inom dessa områden är inte aktuell i dagsläget men skulle 
kunna vara aktuellt inom kommande år. Genom att peka ut dem som möjliga framtida LIS-områden 
uppmärksammas deras potential att i framtiden bidra till en positiv utveckling av landsbygden. 

En inventering av befintliga värden, möjlig utveckling samt konsekvensanalys för respektive område 
måste genomföras innan dessa områden kan pekas ut som LIS-områden.  
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Karta 13. Möjliga framtida LIS-områden. 
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5. Beskrivning LIS-områden 

5.1 Skokloster 

Bebyggelse och infrastruktur 

Områdena Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen har bebyggts och exploaterats 
oberoende av varandra men bildar idag en sammanhängande bebyggelse. Området 
begränsas i väster av Skokloster naturreservat och i öster av Skofjärden. Hela området är 
detaljplanelagt för i huvudsak friliggande villor. Det finns outbyggda områden i 

gällande detaljplaner samt planer på att exploatera ytterligare i områden nära vattnet.  

Skokloster tätort består av före detta fritidshusområden som permanenterats samt 
permanentbebyggelse som uppförts framförallt under 1970- och 80-talen. Bebyggelsen är till stor del 
lokaliserad i enklaver sammanbundna av trafikseparerad infrastruktur för bilar, cyklister och gående. 
Idealbyn består delvis av ett tjugotal flerbostadshus som uppfördes under 1990-talet. Tanken med 
området var att skapa ett idealsamhälle som kombinerade god mental miljö med god fysisk miljö. 
Förutom bostäder finns ett samlingscenter, företagscenter och en friskola åk F-6. 

I översiktsplanens rekommendationer för kommande markanvändning identifieras två områden för 
bostadsbebyggelse i Skokloster. Den ena innebär ett bostadstillskott på omkring 30-60 bostäder och 
är beläget mellan Idealbyn och Söderskogen. Det andra området ligger söder om Söderskogen och 
omfattar mellan 50 och 75 nya bostäder. I kommunens bostadsförsörjningsprogram planeras cirka 
300 bostäder på Skokloster udde, mellan Idealbyn och Slottsskogen, fram till år 2030. Skokloster är 
anslutet till det kommunala VA-nätet och är kollektivtrafikförsörjt, se karta 4. Kapaciteten på vatten-, 
reningsverk och ledningsnät i Skokloster kan vara begränsade och måste undersökas vidare vid 
eventuella utbyggnadsplaner.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Landskapet vid Skokloster tätort har en typisk karaktär för Skohalvön med branta 
stränder och bebyggelse lokaliserad på platåer. Stränderna är förhållandevis fredade från 
privatisering. Exploaterade områden vid stranden utgörs i stor utsträckning av 
badplatser med bryggor, småbåtshamn samt ett reningsverk. Vid Söderskogen finns 

grillplats, bollplan och lekplats i anslutning till badplatsen. 

Skohalvön är ett populärt område för friluftslivet, med bland annat goda strövmöjligheter. 
Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, förbi Skokloster längs Mälaren. 
Upplandsleden är en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen, 
men sköts av respektive kommun. Slottsskogens småbåtshamn ligger inom området och är flitigt 
nyttjad av fritidsbåtar och skridskoåkare. Söder om utpekat LIS-område, vid Mälbäcken, finns 
ytterligare en småbåtshamn.  

Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är en del av det riksintresse som omfattar 
hela Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande. 
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LIS-området är till stor del beläget ovanför de angivna rekommendationerna gällande lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och risken för översvämning bedöms därmed vara liten.  

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår av 
människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och området 
är starkt präglat av de godsbildningar som funnits där. Naturen är varierande och består 
av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Skokloster tätort 

och utpekat LIS-område är beläget öster om naturreservatet.  

Inom utpekat LIS-område finns tre områden som uppmärksammas i kommunens naturvårdsplan. I 
området kring Österkvarn finns en bäck samt värdefull lövskog med ett antal äldre träd. Längre 
söderut, i närheten av Skokloster reningsverk, finns en cirka 20 meter hög förkastningsbrant. 
Nedanför branten, i en blockrik sluttning, förekommer bombmurkla som är en fridlyst svamp. Det 
tredje området som uppmärksammas är ett strandskogsområde med lövskogsbestånd. 

Ytterligare söderut, utanför utpekat LIS-område i området kring Hummeldal och Mälbäck, 
identifierar kommunens naturvårdsplan bland annat den sällsynta blånande fingersvampen. Längs 
stranden i höjd med Söderskogen identifieras ett flertal värdefulla naturområden. Bland annat kan 
nämnas skyddsvärda arter som ärgspik, brun guldbagge och stenporella. 

Söder om LIS-området finns ett biotopskyddsområde med äldre naturskogsartade skogar. I samma 
område finns ett strandskogsområde som utgör nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. I området 
identifierar Skogsstyrelsen naturvärden i form av bergsbranter ned mot Skofjärden. Flera skyddsvärda 
arter finns påträffade och är knutna till olika trädslag i området.  

Nordväst om utpekat LIS-område finns ett potentiellt förorenat område. I området har Vägverket en 
schaktmassdeponi. 

Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära 
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt 
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status 
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter. Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket.  

Kulturmiljöer 

Större delen av Skokloster utgör riksintresse för kulturmiljövården. Stranden och 
möjligt LIS-område omfattas dock inte av riksintresseområdet, utan ligger öster om dess 
gräns. Miljön i området domineras av Skoklosters slott som är beläget cirka en 
kilometer norr om utpekat LIS-område. Motivering till riksintresseområdet är områdets 

odlingslandskap i förhistorisk centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett 
medeltida kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före detta 
klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Området kring 
slottet är ett välkänt turistmål med stor kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Från Skokloster slott 
och österut på Skohalvön breder en vid dalgång ut sig. Områdets agrara karaktär, där det kring 
Skokloster framförallt består av en småbruten odlingsbygd, är en viktig kulturmiljö i kommunen. 

På Skohalvön finns även område av regionalt intresse för kulturmiljövården, vilket är något mer 
omfattande än riksintresset och omfattar även Skokloster tätort. Utpekat LIS-område ligger utanför 
det regionala kulturmiljöområdet.  
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Idealbyns bebyggelse, som är utformad med stor omsorg både vad gäller helhet och detaljer, har ett 
kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Till- och nybyggnader ska underordnas bostadshusen och inte 
avvika i stil, skala eller material enligt kommunens kulturmiljöprogram. 

5.2 Skokloster slott 

Bebyggelse och infrastruktur 

Området kring Skokloster slott består förutom slottet av en äldre slottsbyggnad, ett före 
detta stall som idag utgör värdshus, Skokloster kyrka, den så kallad sjövillan samt en 
bensinmack med café och livsmedelförsäljning. Ett fåtal bostäder finns i området.  

Skokloster slott ligger vid slutet av Skoklostervägen. Området är kollektivtrafikförsörjt och trafikeras 
med timmestrafik på vardagar och varannan timmestrafik på helgdagar. Bortsett från Skokloster slott 
är området inte anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för VA.  

Slottet är beläget knappt en kilometer norr om bebyggelsen i Skokloster och områdena skiljs åt av ett 
skogsparti.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Skokloster slott och omkringliggande byggnader har ett mycket stort upplevelsemässigt 
värde. Slottet och de omkringliggande miljöerna, inklusive kyrkan från 1200-talet och 
slottsträdgården är ett populärt utflyktsmål och lockar årligen många turister. I 
närliggande byggnader finns café, restaurang och värdshus med konferensverksamhet. I 

utpekat LIS-område finns en gästhamn. Det finns för närvarande ambitioner om att utveckla 
besöksverksamheterna i området.  

Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är en del av det riksintresse som omfattar 
hela Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, och förbi Skokloster slott. Upplandsleden är 
en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen, men sköts av 
respektive kommun.  

Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår av 
människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och området 
är starkt präglat av de godsbildningar som funnits där. Naturen är varierande och består 
av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Skokloster slott, 

och följaktligen även utpekat LIS-område, är beläget öster och söder om naturreservatet.  

Området kring Skokloster slott har klassats till speciella skyddsvärden enligt kommunens 
naturvårdsplan, vilket är den högsta klassen på en tregradig skala. I området finns många grova 
ädellövträd, framförallt vid den dubbelallé som finns väster om slottet. På och i lindarna har bland 
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annat en rad skyddsvärda skalbaggar påträffats. Syd och sydväst om slottet finns lövskogsbestånd 
med en rik svampflora. Ett par hundra meter norr om utpekat LIS-område, vid och omkring 
Väderkvarnsbacken, finns ett mycket artrikt område med flerhundraåriga lövträd, igenväxande 
hagmarker och lundartade ädellövskogar. En rad sällsynta och skyddsvärda svampar växer i området. 
Väderkvarnsbacken är en 25 meter hög bergknalle med branta och blockrika sluttningar mot 
Skofjärden.  

Inom utpekat LIS-område finns ett antal konstaterade eller potentiellt förorenade områden. Vid 
Skokloster trädgård finns en nedlagd plantskola. Även småbåtshamnen och macken med dess 
drivmedelshantering är utpekat som förorenade område. Norr om slottsområdet finns ytterligare tre 
potentiellt förorenade områden i form av en avfallsdeponi vid tidigare sågverk, en nedlagd deponi 
samt förorenade sediment. Den tidigare sågverksamheten innebär en risk för förorenade sediment och 
därmed farlig miljöpåverkan på grund av förhöjda halter av så kallat organiskt tenn. Även vid den 
nedlagda deponin finns risk för föroreningar i mark och vatten och höga halter av organiskt tenn har 
uppmätts i sedimentet. Vid schaktarbeten eller likanande inom ovan nämnda områden är det viktigt 
att risken för exponering beaktas. 

Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära 
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt 
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status 
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7. 
Motivering till riksintresseområdet är områdets odlingslandskap i förhistorisk 
centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett medeltida 
kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före 

detta klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Området vid 
utpekat LIS-område utgör en viktig del av riksintresset.  

Bebyggelsen och miljöerna kring Skokloster har ett oerhört stort kulturhistoriskt värde. Skokloster 
kyrka och klosteranläggningen, som är den äldsta bebyggelsen i området, uppfördes redan på 1200-
talet. I klosteranläggningen bedrevs verksamhet fram till slutet av 1500-talet, därefter övergavs 
klostret och byggnaden förföll. Skokloster kyrka fortsatte dock att användas som sockenkyrka och 
finns bevarad idag.  

Skokloster slott uppfördes under 1600-talet och togs i bruk kring sekelskiftet 1700. Slottsbyggnaden 
är uppförd i tegel och består av fyra längor som omsluter en kvadratisk gård. I de yttre hörnen reser 
sig fyra åttakantiga torn som är täckta med kopparklädda huvar. I övrigt är taken klädda med 
svartglaserat tegel. Skokloster slott är Sveriges bäst bevarade barockslott och stora delar av interiören 
finns kvar. Anläggningen och parken ägs av staten och är sedan 1971 statligt byggnadsminne. Syftet 
med byggnadsminnen är att bevara spår av historien samt garantera människors rätt till en viktig del 
av kulturarvet. För att bevara de kulturhistoriska värdena fastställs skyddsbestämmelser som för 
Skokloster slott handlar om att begränsa ingrepp och bevara invändiga samt utvändiga ytskikt.  

Idag finns utställningar, slottsbutik samt caféverksamhet i slottet. Slottsområdet har ett mycket stort 
upplevelsemässigt värde och är ett populärt besöks mål. Innan det nuvarande slottet byggdes 
nyttjades en annan byggnad som slott. Det gamla slottet ligger intill det nuvarande slottet och kom 
efter det nuvarande slottets uppförande att nyttjas som bostad för slottets och godsets anställda.  
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I området finns även ett före detta stall, uppfört under slutet av 1800-talet och som idag används som 
konferensanläggning samt den så kallade Sjövillan i anslutning till Skoklosters ångbåtsbrygga där det 
idag bedrivs sommarcafé. I närheten av Skokloster slott finns även ett antal statarbostäder som i 
kommunens kulturmiljöprogram är utpekade som värdefull och bevarandevärd bebyggelse. 

5.3 Övergran 

Bebyggelse och infrastruktur 

Övergran ligger utefter riksväg 263. Innan E18:s nuvarande sträckning var det den 
huvudsakliga vägförbindelsen mellan Stockholm och Västerås. Idag trafikeras vägen av 
kollektivtrafik med bussar mellan Bålsta-Enköping och Bålsta-Uppsala. Kommunalt 
VA finns utbyggt i området, se karta 4. 

Knappt en kilometer norr om Övergran kyrka ligger Katrinedal herrgård. Bebyggelsen i området 
omkring Övergran är framförallt koncentrerad kring kyrkan och herrgården. Delar av Övergrans by 
omfattas av områdesbestämmelser med syfte att bevara områdets kulturmiljövärden. Värdefulla 
gårds- och bymiljöer ska enligt områdesbestämmelserna skyddas mot störande bebyggelse.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Övergran ligger intill Ryssvikens västra strand med utsikt över strandområdet och 
vattnet. Byns nuvarande utveckling är framförallt vänd mot väg 263 och den koppling 
till Bålsta, Enköping och Sigtuna som vägen innebär. Det finns ingen tydlig koppling 
mot vattnet, vilket medför att stranden upplevs som svåråtkomlig.  

Ryssviken samt de omkringliggande landområdena är en del av det riksintresse som omfattar hela 
Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Länsstyrelsens naturvårdsprogram uppmärksammar områdets lummiga och omväxlande 
odlingslandskap med flera lättframkomliga vägar och stigar. Programmet framhåller bland annat 
strövmöjligheterna och fågellivet som bevarandevärden. Kommunens naturvårdsplan identifierar inga 
friluftsvärden i området kring Ryssvikens västra strand. Ryssviken, som en del av Mälaren, är av 
riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Området närmast Ryssviken är lågt belägnet och viss översvämningsrisk råder. Stora delar av utpekat 
LIS-område ligger under de av länsstyrelsen angivna rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och lämpar sig följaktligen inte för sammanhållen bebyggelse och 
samhällsfunktioner av betydande vikt eller enstaka mindre värdefulla byggnader och mindre känslig 
infrastruktur. 

Växt- och djurliv 

Sluttningen på Ryssvikens västra strand utgörs framförallt av öppna betesmarker. 
Ädellövträd förekommer, framförallt intill kyrkan och herrgården. Längs stranden finns 
en betad strandäng. Vid strandängen samt vid intilliggande vassvik är olika typer av 
sjöfåglar vanligt förekommande. Ryssvikens västra strandområde, inklusive 
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strandängarna, är utpekade i kommunens naturvårdsplan med rekommendationen att nuvarande 
markanvändning ska bestå. 

De öppna betesmarkerna på Ryssvikens västra strandsluttning och sankängarna närmast vattnet är 
klassade som ekologiskt känsliga områden. Dessa tillsammans med den odlade marken i direkt 
anslutning till bebyggelsen framhålls i områdesbestämmelserna för Övergran som en nödvändig 
förutsättning för upplevelsen av bymiljön.  

Norr om utpekat LIS-område finns ett nyckelbiotopområde i form av ett barrskogområde. I området 
finns rikligt med döda träd och enligt uppgifter från Skogsstyrelsen finns värdefull kryptogamflora 
samt värdefull lägre flora. På andra sidan Varpsund finns ett Natura 2000-område som sträcker sig 
från Stora till Lilla Ullfjärden. Syftet med Natura 2000-området är att bevara fjärdarnas unika flora 
och fauna. Den rödlistade småsvaltingen i Stora Ullfjärden och de relikta kräftdjuren i Lilla 
Ullfjärden uppmärksammas särskilt.  

Den nedlagda plantskolan Katrinedals trädgård där bekämpningsmedel kan ha används, nedlagda 
kemtvätten Sandbäckstvätten i Varpsund och ett numer nedlagt sågverk i Övergran är konstaterat 
eller potentiellt förorenade områden. I Nibblebacka, strax väster om Övergran, finns även en nedlagd 
bensinstation samt en nedlagd bilverkstad där marken potentiellt kan vara förorenad.  

Den ekologiska statusen i Ryssviken, som är en del av Mälarsundet Gorran, är måttlig enligt de 
preliminära klassificeringarna för 2015. Problem som hindrar vattenförekomsten från att uppnå god 
ekologisk status är framförallt kopplade till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen 
uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Området Övergran-Yttergran i Håbo kommun omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård, se karta 7. Kulturmiljön i området karaktäriseras av ett flertal stora 
gårdar som på ett markant sätt framhäver landskapsbilden. Varpsund och dess 
förbindelse över vattnet mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken har historiskt sett haft 

en strategisk betydelse. Riksintresset omfattar odlingslandskapet i anslutning till förhistoriska 
kommunikationsleder med omfattande fornlämningsmiljöer samt by- och herrgårdsmiljöer. Bland 
bevarandevärdena kan bland annat rösen från bronsåldern, gravfält från järnåldern, medeltida 
kyrkmiljöer samt herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi nämnas. Området kring Yttergran och 
Övergran är även utpekat som område av regionalt intresse för kulturmiljövården. Utpekat LIS-
område ligger inom riksintresseområdet såväl som området av regionalt intresse.  

Övergran ligger i ett utpräglat jordbruks- och herrgårdslandskap med koppling till sockenkyrkan vid 
Övergran, byggd på 1100-talet, och herrgårdsmiljöerna vid Katrinedal. Vid kyrkan samlades en rad 
sockenfunktioner så som skola och fattigstuga. Övergrans by har fortfarande karaktär av ett 
sockencentrum. Övergransgården, tidigare Övergrans kyrkskola, används idag som samlingslokal och 
har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Även Övergrans prästgård har ett kultur- och 
arkitekturhistoriskt värde. Utöver dessa byggnader finns ett flertal andra byggnader omkring 
Övergran som enligt kommunens kulturmiljöprogram utgör viktiga delar i kulturmiljön. Området 
ligger mitt i ett större sammanhängande odlingslandskap som sträcker sig från Ryssviken och 
västerut. 

Enligt kommunens översiktsplan ska områdets kulturmiljövärde bevaras så långt det är möjligt och de 
värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse.  
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5.4 Sånka 

Bebyggelse och infrastruktur 

Lugnet är beläget cirka en kilometer söder om utpekat LIS-område och är ett 
fritidshusområde som till stor del omvandlats till permanentboende. Bebyggelsen består 
av ett 60-tal friliggande bostadshus som ligger på en hög platå med utsikt över 
Mälarviken Oxen. Hela bostadsområdet är detaljplanelagt.  

Området ligger intill Skoklostervägen är kollektivtrafikförsörjt genom busslinjen Bålsta-Skokloster. 
Campingen har en egen VA-lösning vars kapacitet beräknas möjliggöra en ytterligare utökning av 
verksamheten.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Området präglas campingverksamheten. Det finns strand, bryggor och grillplats. 
Strandområdet har nyttjats som camping och badplats sedan 1960-talet. Kommunens 
naturvårdsplan uppmärksammar campingen, badplatsen samt strövstigarna som 
befintliga friluftsvärden i området. Det finns idag ambitioner att vidareutveckla 

campingverksamheten. I södra delen av campingen finns stigar leder till bostadsområdet Lugnet. 

LIS-området är till stor del beläget ovanför de angivna rekommendationerna gällande lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och risken för översvämning bedöms därmed vara liten.  

Sundet Gorran är en del av det riksintresse som omfattar hela Mälaren med dess öar och 
strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i området samt om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Gorran är av riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Upplandsleden utgår från bebyggelsen i Lugnet, passerar Sånka, och går mot östra och södra 
Skohalvön.  

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår 
efter människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och 
området är starkt präglat av de godsbildningar som funnits i området. Naturen är 
varierande och består av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka 

strandängar. Utpekat LIS-område är beläget väster om naturreservatet. 

Söder om utpekat LIS-område växer äldre barrskog med inslag av ädellövträd. Området gränsar till 
Mälaren med en bitvis mycket brant förkastningsbrant. Längs bäcken som rinner precis söder om 
bebyggelsen i Lugnet finns identifierade nyckelbiotopområden. Det finns en lövskogslund samt ett 
område med ädellövsskog där framförallt alm dominerar. Kommunens naturvårdsplan identifierar 
naturvårdsvärden i bäckravinen, lundmiljön, de äldre lövträden och den betespräglade granskogen 
och föreslår att skogen lämnas för fri utveckling, med undantag för vissa nödvändiga skötselåtgärder 
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intill torpen. Kommunens översiktsplan pekar ut två bevarandeområden med hänsyn till växt- och 
djurlivet. 

I området söder om campingen, i anslutning till badplatsen, finns en 30-40 meter bred 
sandstrandshylla. Utanför stranden är vattnet vassfritt och innanför stranden finns en brant 
strandbrink med tallskog. Område beläget innanför strandbrinken består av strandskog med gran, 
björk och tall. Där gran dominerar växer rikligt med bombmurklor och på de äldre tallarna finns 
bland annat arterna reliktbock och blodticka. För att gynna bombmurklan föreslår kommunens 
naturvårdsplan att undertryckta granar ska tillåtas att växa upp och yngre tall bör plockhuggas.  

Den ekologiska statusen i Gorran är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära klassificering för 
2015. Problem i vattenförekomsten är framförallt kopplat till övergödning och miljögifter. Den 
kemiska statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7. 
Motivering till riksintresseområdet är områdets odlingslandskap i förhistorisk 
centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett medeltida 
kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före 

detta klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Sånka 
omfattas inte av riksintresset men angränsar i väster till området. Skohalvön är även utpekat som 
område av regionalt intresse för kulturmiljövården, vilket campingen omfattas av.  

Vid Sånka, i närheten av campingen, finns torpmiljöer som tillkom under 1800-talet. Många av husen 
är av kultur- och arkitekturhistoriskt värde och utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. 
Torpmiljöerna ligger längre än 300 meter från stranden och ingår därmed inte i föreslaget LIS-
område. Vid campingen finns utpekad värdefull bebyggelse i form av en kiosk i schweizerstil från 
1800-talet senare hälft.  
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Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade i september 2013 att ett tematiskt tillägg till 
översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) skulle upprättas. Planen har 
ställts ut 10 november 2015 till 10 januari 2016. Utställningen kungjordes i Enköpingsposten den 9 
november 2015 samt på kommunens hemsida och facebooksida. Utställningshandlingarna fanns 
tillgängliga i kommunhuset i Bålsta samt på kommunens hemsida.  

Utställningsutlåtande 

Denna handling är ett utställningsutlåtande och utgör en bilaga till det tematiska tillägget. Här 
redovisas de synpunkter som inkom under utställningen. Av utställningsutlåtandet framgår de 
förändringar som inkomna synpunkter gett skäl till. Motivering ges även till de synpunkter som inte 
tillgodosetts i planen.  

Plan- och bygglagen ställer krav på en ny utställning om väsentliga ändringar i planförslaget sker 
efter genomförd utställning. Utifrån inkomna synpunkter har vissa mindre justeringar i planen gjorts. 
Håbo kommun gör bedömningen att förändringarna inte är så omfattande att en ny utställning krävs. 
De ändringar som gjorts i planen efter utställningens genomförande presenteras i slutet av 
utställningsutlåtandet.  

Nedan redovisas de synpunkter som inkom under utställningen av det tematiska tillägget till 
översiktsplanen. Därefter redovisas Håbo kommuns bemötande på synpunkterna. I slutet av 
utställningsutlåtandet presenteras de ändringar som inkomna synpunkter gett upphov till.  

Synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas i sin helhet till det tematiska tillägget. Nedan presenteras 
en sammanställning av framförda synpunkter.  

Länsstyrelsen anser att redovisningen av riksintressen till största delen är tydlig. Bedömd påverkan på 
berörda riksintressen för kulturmiljövården bör dock förtydligas.  

Länsstyrelsen uppmärksammar att fler potentiellt förorenade områden än de som nämns i tillägget till 
översiktsplan kan beröras av utpekade LIS-områden. Länsstyrelsen anser att kompletterande 
översiktliga undersökningar bör utföras. Länsstyrelsen anser vidare att det ska framgå av 
översiktsplanen var det finns misstänkta eller konstaterat förorenade områden, och att detta ska 
beaktas i ett så tidigt skede som möjligt vid kommande detaljplanering och lovgivning.  

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen behandlar översvämningsriskerna för de utpekade LIS-
områdena samt att ”Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid 
Mälaren” tas upp i tillägget. Länsstyrelsen anser att kartor på översvämningsnivåerna för respektive 
område vore lämpligt att redovisa.  

Länsstyrelsen anser att risken för ras och skred ska beaktas på en mer detaljerad nivå, och hänvisar 
vidare till yttrande från SGI. Länsstyrelsen uppmärksammar att frågan kommer att behöva hanteras i 
kommande detaljplaner och lovgivning.  
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Privatpersoner 

103 stycken yttranden från privatpersoner inkom under utställningen. Samtliga yttranden från 
privatpersoner rörde LIS-området Skokloster. 101 av yttrandena var negativa till området, ett yttrande 
var positivt och ett yttrande hade synpunkter på hur informationen om arbetet med det tematiska 
tillägget bör spridas.  

Tre yttranden motsatte sig att området från Hummeldal till Slottsskogens badplats klassas som LIS-
område med motiveringen att stranden skulle fredas från bostadsbebyggelse och fortsatt vara 
tillgänglig för rörligt friluftsliv och rekreation för alla. 

Ett yttrande var emot att området vid Skokloster klassades som LIS-området då utvecklingsförslaget 
inte ansågs precisera vad kommunen planerar att göra, hur området ska bebyggas samt vilka 
aktiviteter som planeras till området.  

95 yttranden, med totalt 163 namnunderskrifter, ansåg att området Skokloster inte ska klassas som 
LIS-område med följande argument: 

- Exploatering av stränderna minskar områdets attraktion för redan befintligt boende, 
nyinflyttning och turism, vilket motverkar själva syftet med LIS. LIS gör mer skada än nytta. 

- Området uppfyller inte kriterierna för att klassas som LIS: Bebyggelsetrycket är inte lågt, 
Slottsskogen är en egen tätort med snart 3 000 invånare och med närhet till flera stora tätorter: 
inom 45 min finns Stockholm norr, Uppsala, Enköping, Sigtuna, Bålsta samt Arlanda 
internationella flygplats.  

- Områdets unika biologiska och kulturella värde är stort. Naturupplevelsen på Upplandsleden 
som följer stranden bör inte begränsas eller störas av strandnära bebyggelse. 

- Slottsskogen med Idealbyn kan utvecklas utan att man exploaterar stränderna. Outnyttjade 
byggrätter för ca 450 bostäder finns redan i området. Ju fler bostäder som byggs, desto 
viktigare blir tillgången till orörda stränder. 

- Att bo 300 meter från en mälarstrand är nära nog och ger alla tillgänglighet till stranden. Att 
exploatera strandmark närmare än 300 meter kan bara gynna exploatören och några få med 
stor köpkraft, men bidrar inte till att öka Slottsskogens möjligheter till utveckling. Tvärtom! 

I det yttrande som var positiv till bostadsbebyggelse i Skokloster, från Hummeldal till Slottsskogens 
badplats i Skokloster, framfördes att det finns en större grupp som ställer sig positiva till utbyggnad 
och utveckling av Skokloster och att de gärna ser att området utvecklas till ett område med liv och 
rörelse.  

I det yttrande som hade synpunkter på informationen om arbetet med planen efterfrågades 
information som på ett sakligt sätt skulle bemöta osäkerheten gällande LIS-området i Skokloster och 
kommunens ambitioner med att peka ut det.  

Kommuner 

Utställningsförslaget skickades till angränsande kommuner. Enköping och Upplands Bro kommuner 
inkom med yttranden. Ingen av kommunerna framförde synpunkter på planförslaget.   
Statliga myndigheter 

Av inkomna yttranden från statliga myndigheter framförde Statens geotekniska institut (SGI), 
Skogsstyrelsen och Statens fastighetsverk synpunkter på planförslaget.  
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Statens geotekniska institut 

SGI:s yttrande omfattar bedömning av hur planförslaget beaktar geotekniska säkerhetsfrågor så som 
ras, skred, bergras och geotekniska säkerhetsrisker i samband med översvämning. Kommunens 
planförslag hänvisar till kartering utförd av SGU vid bedömning av geotekniska säkerhetsrisker, 
vilken SGI uppmärksammar att de inte haft möjlighet att ta del av. Vidare framhåller SGI att SGU:s 
kartläggning i första hand är ett underlagsmaterial för att hitta riskområden där ytterligare geotekniska 
undersökningar krävs och myndigheten anser att det är att övertolka kartläggningens noggrannhet om 
områden helt klarmarkeras utifrån ras och skred endast baserat på kartläggningen.  

SGI anser att det fortfarande saknas en beskrivning av de geotekniska och geologiska förhållandena i 
föreslagna LIS-områden. Därtill hur dessa förhållanden påverkar utredningsbehovet vid 
detaljplaneläggning. SGI rekommenderar en samlad kartredovisning av eventuella riskområden.  

Vidare informerar SGI om att det kan vara aktuellt att utföra en översyn av äldre detaljplaner för att 
hitta eventuella outnyttjade byggrätter i områden som i ett längre tidsperspektiv kan påverkas av 
klimatförändringar i form av framförallt stigande vattennivåer och ökad erosion.  

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen noterar att det sedan samrådet uppdaterade planförslaget inte innebär att några 
biotopskydd eller nyckelbiotoper omfattas av LIS-områden. LIS-områdena Skokloster slott och 
Övergran berör inte skogsmark och bedöms inte ha någon påverkan på omgivande skyddsvärda 
skogar, varför Skogsstyrelsen inte har något att invända om dessa.   

När det gäller Sånka framför Skogsstyrelsen att det är viktigt att eventuella åtgärder inom LIS inte får 
negativ påverkan på det biotopskyddade området söder om Sånka som är växtplats för bombmurkla. 
Skogen i biotopskyddet består till största delen av äldre granskog och det är angeläget att omgivande 
skog och mark sköts så att hyggen eller större luckor i anslutning till biotopskyddet undviks, då den 
gamla granskogen kan vara känslig för stormvindar, uttorkning och insektsangrepp.  

LIS-området Skokloster berör inte biotopskyddad skog eller nyckelbiotoper. Inom området finns 
dock flera värdefulla skogsmiljöer och ett flertal arter registrerade i Artportalen. Skogsstyrelsen 
framför att utveckling och tillgängliggörande av området för friluftsliv och rekreation bör kunna 
genomföras utan att äventyra artmångfalden. Skogsstyrelsen anser dock att bostadsbebyggelse inte 
bör förekomma i området.  

Gällande de två framtida möjliga LIS-områdena vid Stora Ullfjärdens västra strand samt Biskops-
Arnö uppmärksammar Skogsstyrelsen att områdena omfattar eller berör Natura 2000-områden. All 
utveckling inom LIS i dessa områden måste ske i harmoni med länsstyrelsens fastställda 
bevarandeplaner.  

Statens fastighetsverk 

Statens fastighetsverk är markägare och förvaltare av det statliga byggnadsminnet Skokloster slott 
och deras yttrande rör LIS-området Skokloster slott. Statens fastighetsverk framhåller att det öppna 
jordbrukslandskapet vid Skokloster slott har ett stort kulturhistoriskt värde. Det är av vikt att framtida 
planering tar hänsyn till kulturhistoriska värden, naturmiljövärden och jordbruk. Exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön får inte komma till stånd om de skadar områdets kultur-, natur- och 
landskapsbildsvärden eller jordbruksintressen. Statens fastighetsverk anser vidare att det är angeläget 
att koppla ihop kommunens olika delar med varandra och regionen genom kollektivtrafik, så som 
exempelvis färjetrafik.  
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Föreningar 

Naturskyddsföreningen, Stiftelsen en grupp för Sveriges regering (SEGFSR) samt Slottsskogens 
samfällighetsförening inkom med yttranden under utställningstiden.  
Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen Håbo stödjer intentionerna i förslaget för LIS-området i Skokloster men 
accepterar inte att någon ny bebyggelse anläggs närmare än 300 meter från strandlinjen. Som motiv 
till sitt ställningstagande framför de områdets höga naturvärden, observerade rödlistade arter, 
förekomsten av skogsalm samt bedömningen att den rikliga tillgången på rödlistade träd gynnar 
fladdermöss vilka är fridlysta. Naturskyddsföreningen bifogar i sitt yttrande en karta med exempel på 
rödlistade djur och växter som finns i berört område, samt hänvisar vidare till Artportalen.  

Naturskyddsföreningen anser att området kan utvecklas i form av exempelvis anläggande av nya 
bryggplatser vid befintliga anläggningar, gångstigar och (vid behov) nya offentliga byggnader knutna 
till turism och rörligt friluftsliv utan att planeringsverktyget LIS tillämpas.  

För LIS-områdena Skokloster slott, Övergran och Lugnet stödjer Naturskyddsföreningen 
presenterade utvecklingsambitioner. De framför dock att befintligt dispensförfarande kan användas 
för presenterade strandskyddsärenden och anser därför inte att planeringsverktyget LIS är nödvändigt.  

Gällande de två möjliga framtida LIS-områdena anser inte Naturskyddsföreningen att 
planeringsverktyget LIS skulle tillföra några fördelar för landsbygdsutvecklingen. För det möjliga 
LIS-området vid Biskops-Arnö uppmärksammar föreningen områdets kulturhistoriska värden samt 
den höga biologiska mångfalden i området. Utveckling riskerar att förstöra de höga naturvärdena och 
föreningen uppmärksammar att det krävs tid, pengar och kunskap för att upprätthålla naturvärdena på 
ön.  

Naturskyddsföreningen redovisar även deras uppfattning om landsbygdsutveckling i Håbo och 
uppmärksammar de synpunkter som föreningen framförde under samrådet. Bland annat framförs att 
busstrafiken på Skohalvön och till Krägga skulle kunna utökas, att förskoleverksamheten ska utföras 
med så kallad utomhuspedagogik, att företagsparken i Slottsskogen är bra och att en 
återvinningscentral samt en vårdcentral ska etableras i Skokloster.  

Stiftelsen en grupp för Sveriges regering 

Stiftelsen en grupp för Sveriges regerings (SEGFSR) yttrande avser LIS-området Skokloster samt 
Skokloster slott.  

Stiftelsen uppmärksammar Upplandsleden samt strändernas betydelse för växt- och djurliv. Vidare 
framhålls att ju fler bostäder som byggs i ett område, desto mer ökar behovet av orörda stränder och 
naturmark. I sitt yttrande poängteras att det redan finns utvecklingsplaner som medger cirka 430 
bostäder på icke strandskyddad mark. Vid behov av utveckling av befintliga friluftsanläggningar kan 
detta ske genom dispensansökan. LIS anses inte vara nödvändigt. 

SEGFSR framför att erfarenhet har visat att bebyggelse närmre stränderna än 300 meter begränsar 
tillgängligheten och allemansrätten genom att störa känslan av integritet och rörelsemöjlighet. 
Boende tenderar att privatisera strandområdet och områdes funktion som rekreationsområde går 
förlorat.  
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SEGFSR framhåller att syftet med LIS är att tillvarata stränders attraktionskraft för att utveckla 
landsbygden och motverka utflyttning. Det är inte tänkt att det ska utnyttjas i högexploaterade 
områden med begränsad tillgång på stränder. Skokloster uppfyller inte Tillväxtverkets definition av 
Glesbygd och SEGFSR anser inte att området uppfyller den definition som Håbo kommun valt att 
använda i samband med framtagande av det tematiska tillägget. De uppmärksammar i sammanhanget 
avståndet till Bålsta, Arlanda, Stockholm och Uppsala. SEGFSR anser att användning av 
planeringsverktyget LIS och att föreslå strandnära bebyggelse i detta område är en missanvändning 
av LIS. 

Gällande utvecklingsförslaget för Skokloster anser SEGFSR att bostadsbebyggelse inte ska tillåtas i 
LIS-området. SEGFSR anser att det lämpligaste sättet att tillgängliggöra stranden är genom förbättrat 
underhåll av Upplandsleden, inte genom att göra cykelvägar.  

SEGFSR motsätter sig utställningsförslagets utsaga att bostadsbyggnation inom LIS-området stärker 
de ekonomiska incitamenten för utveckling av andra funktioner. SEGFSR framhåller att strandnära 
bostadsbebyggelse riskerar att medföra att stranden upplevs som mer privat och att tillgängligheten 
till den minskar. Attraktionskraften riskerar därigenom att minska, både för boende och för turism. 
Effekten anses snarare kunna bli att strandnära bostadsbyggnation minskar de ekonomiska 
incitamenten för utveckling av andra funktioner på grund av att området minskar i attraktivitet.  

Utställningsförslaget säger att sannolikheten att utvecklingsförslaget genomförs är högre när 
bostadsbyggnation medges. SEGFSR efterfrågar en förklaring till varför strandnära 
bostadsbyggnation skulle kunna öka sannolikheten att utveckla området.  

SEGFSR är undrande inför utställningsförslagets resonemang att funktioner kopplade till handel, 
service, nöje och kultur bidrar till en ökad tillgänglighet till stranden och en förstärkt kontakt till 
Mälaren och SEGFSR undrar hur strandnära bebyggelse kan bidra till detta. De ställer sig frågande 
till att placera funktioner för handel, service och nöje i strandnära lägen och undrar vilken typ av 
utveckling som anses kunna bidra till en positiv utveckling även i omkringliggande områden.  

SEGFSR anser inte LIS-området skulle medföra en positiv befolkning- och serviceutveckling samt 
ökad turism för andra delar av Skokloster. De anser inte att tillväxttakten kommer att bli högre vid 
presenterat utvecklingsalternativ jämfört med att inget LIS-område pekas ut. SEGFSR framför att 
strandnära bostadsbebyggelse riskerar att minska tillgängligheten till stranden, se resonemang ovan.  

SEGFSR anser vidare att funktioner för handel, service och nöje bör förläggas på andra platser i 
Skokloster än inom utpekat LIS-område. Funktioner för handel, nöje och relaterad besöksnäring kan 
med fördel förläggas till området Skokloster slott medan övrig handel och service bör förläggas till 
centrumområdet i Slottsskogen.  

SEGFSR anser att besöksnäringen i området Skokloster bör fokusera på rörligt friluftsliv och 
naturupplevelser. 

SEGFSR anser att planeringsinriktningen Utveckla Mälarnära boende inte på något sätt säkerställer 
att stränderna inte upplevs som privatiserade i händelse av strandnära bebyggelse.  

SEGFSR är övertygade om att utvecklingsförslaget kommer att ha negativ påverkan på växt- och 
djurliv inom de delar av föreslaget LIS-område som exploateras för strandnära boende.  
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SEGFSR framför att de har svårt att förstå hur strandnära bostadsbebyggelse inte har negativ 
påverkan på den värdefulla kulturmiljö som existerar utmed Mälaren.  

För LIS-området Skokloster slott framför SEGFSR följande synpunkter. SEGFSR instämmer i 
kommunens utvecklingsförslag att stärka områdets attraktionskraft för att gynna en utökad och 
åretruntdriven besöksnäring genom att säkerställa områdets kulturvärden och vidareutveckla området 
i enlighet med dessa värden. SEGFSR föreslår att kommunen tar ett samlat grepp genom en studie för 
önskad besöksnäring i Skokloster. SEGFSR anser att Skokloster slott ät den självklara medelpunkten 
för besöksnäringen. LIS-området Skokloster bidrar främst genom att erbjuda orörd natur och välskött 
kulturlandskap. För att området Skokloster bättre ska kunna bidra till en aktivare besöksnäring 
behöver underhållet av Upplandsleden förbättras och underhållet av slåtterängarna nedanför Idealbyn 
bli aktivare så att artrika, blommande ängar i högre grad återskapas.  

Slottsskogens samfällighetsförening 

Slottsskogens samfällighetsförenings yttrande avser LIS-området Skokloster.  

Under samrådet av det tematiska tillägget förespråkade föreningen att inget LIS-område skulle pekas 
ut i området, och föreningen anser att framförda synpunkter under samrådet inte har beaktats. 
Föreningen godkänner inte förslaget och förtydligar i utställningsyttrandet sina synpunkter och 
motiveringar till detta ställningstagande.  

Slottsskogens samfällighetsförening beskriver det föreslagna LIS-området och listar ett antal 
rekreationsanläggningar, natur- och kulturvärden som finns vid Upplandsleden från Hummeldal. 
Vidare beskriver föreningen i sitt yttrande det friluftsliv som finns i området, där bland annat 
Upplandsleden och barns behov av vild natur uppmärksammas. Strändernas betydelse för växt- och 
djurlivet behandlas även i yttrandet. Enligt Slottsskogens samfällighetsförening riskerar samtliga av 
dessa rekreationsresurser och miljö-, djur-, natur- och kulturvärden att äventyras eller allvarligt 
minska om området exploateras med bostäder eller andra anläggningar som kan äventyra den känsla 
av vild natur och orörda stränder som finns idag.  

Slottsskogens samfällighetsförening framför vidare att Skokloster och Slottsskogen kan utvecklas 
utan att stränderna exploateras. Området anses inte lämpligt för det utvecklingsförslag som 
presenteras. Nya Mälarnära bostäder anses kunna tillskapas utan att stränderna behöver ianspråktas. 
Föreningen listar i sitt yttrande andra områden där utveckling av handel, service, nöje, turism och 
bostäder är mer lämpligt. I sammanhanget nämns Skokloster slott, Slottsskogens centrumanläggning 
samt 430 stycken outnyttjade byggrätter intill det tilltänkta LIS-området. Vid behov av utveckling av 
de befintliga friluftsanläggningarna kan dispens från strandskyddet sökas utan användning av LIS.  

Slottsskogens samfällighetsförening anser inte att Skokloster i stort, och definitivt inte området kring 
Slottsskogen, uppfyller kriteriet på sådan landsbygd som beskrivs i strandskyddslagstiftningen för 
LIS. Byggtrygget är inte lågt utan snarare högt och växande, Mälardalen tillhör inte de delar av landet 
där LIS är tillämpbart, Skokloster är inte glesbygd, Skokloster anses inte tillhöra Håbo kommuns 
definition på glesbygd och tillgång till orörda stränder anses inte vara god. 

Planeringsverktyget LIS anses inte nödvändigt för att öka attraktionskraften. Föreningen anser att det 
snarare kan få effekter som skadar attraktionskraften. Tillgången till vatten och orörda stränder lyfts 
fram och vikten av dessa för turistnäringen. 
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Föreningen anser att samrådsredogörelsen var svårförstådd och att det var näst intill omöjligt att 
förstå och tolka bemötandet på inkomna synpunkter. De anser vidare att länsstyrelsens framförda 
synpunkter på samrådsförslaget angående planeringsinriktningarna och riktlinjerna inte tillmötesgått 
på ett tillfredsställande sätt i utställningsförslaget.  

Slottsskogens samfällighetsförening uppmärksammar att många remissinstanser var tveksamma till 
LIS i samband med att lagstiftningen togs fram. De framför att det borde vara skäl till att tillämpa en 
mer restriktiv linje gällande LIS i Håbo kommun. Föreningen anser att den mer restriktiva 
bedömningen som ska gälla för landets fem största sjöar inte uppmärksammas av Håbo kommun. 

Föreningen framhåller att Skokloster är en tillväxtbygd där lockbeten i form av lättnader i 
strandskyddet inte behövs. I samband med bostadsbyggnation kommer behovet av orörda stränder 
och naturmark snarare att öka. De uppmärksammar vidare att erfarenhet visar att bebyggelse närmre 
än 300 meter från stranden begränsar tillgängligheten och allemansrätten genom att störa känslan av 
integritet och fri rörelsemöjlighet. Boende tenderar att privatisera stranden, och föreningen framhåller 
att kommuner saknar resurser och instrument för att förhindra detta.  

SEGFSR anser att det förefaller kortsiktigt och oekonomiskt att exploatera stränderna och tillåta 
några få med god ekonomi att förstöra tillgängligheten till strandmarken för alla andra. Ett sådant 
agerande sänker hela områdets attraktivitet, både för boende och för turism. Människor som väljer att 
flytta till Skohalvön gör ofta detta just på grund av närheten till stränder och unik, vacker natur.  

Slottsskogens samfällighetsförening förespråkar att området inte utpekas som ett LIS-område.  

Politiska partier 

Miljöpartiet de gröna i Håbo kommun 

Miljöpartiet framför att utställningsförslaget är ett bra initiativ och ett intressant steg i utvecklingen 
av Håbo kommun. En välplanerad utveckling av våra strandnära områden kan gynna både 
kommunens invånare och besökare.  

Miljöpartiet anser att utställningsförslaget är generellt och odetaljerat skrivet. De anser att fokus 
ligger på att utveckla möjligheterna till friluftsliv, men LIS-planen ger utrymme för en utveckling 
som skulle kunna medföra en minskad tillgänglighet för friluftslivet och komprimering av naturlivet. 
Partiet efterfrågar mer konkreta exempel för att säkerställa satsning på den allmänna tillgängligheten 
samt att fokus på friluftsliv tryggas och att naturen bevaras. 

Miljöpartier stödjer förslaget till utveckling i LIS-områdena Skokloster slott, Övergran och Sånka.  

För Skokloster framför partiet följande synpunkter. Skokloster ligger nära området utvecklingsort på 
karta 8 i utställningsförslaget, vilket innebär att området har ett potentiellt högt byggtryck och därmed 
är olämpligt som LIS-område. Partiet framför att bostadsbebyggelsen riskerar att inte bli så begränsad 
som framgår av förslaget. Exploatering av området skulle kunna förstöra de ovärderliga naturvärden 
och rika fritids- och strövområden som finns. Partiet uppmärksammar bland annat strandängarna nära 
Österkvarn och Hummeldal, där ett antal rödlistade arter har påträffats och uppmärksammar vidare att 
områdets natur-, kultur- samt friluftsvärden har legat till grund för en naturreservatsansökan. 
Friluftslivet skulle gynnas lika mycket av ett naturreservat som av ett LIS-område, utan att då riskera 
negativa konsekvenser. Miljöpartiet föreslår att bostadsbebyggelse koncentreras inom utpekat 
utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. Partiet önskar att LIS-området Skokloster tas bort.  
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Centerpartiet i Håbo kommun 

Centerpartiet anser att lagstiftningen gällande LIS är väl lämpad för att fylla Håbo kommuns vision 
om att tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare med konkret innehåll. Partiet 
anser att det utarbetade förslaget beskriver utpekade områden på ett förtjänstfullt sätt och uppfyller 
intentionerna bakom lagförslaget väl.  

Partiet anser dock att beskrivningen i materialet är onödigt restriktiv och inte beaktar de fulla 
möjligheter till utveckling som Håbo kommun har. Det är angeläget att de möjligheter som LIS 
innebär tas tillvara tillfullo i samband med att kommunen startar arbetet med en revidering av 
översiktsplanen. Partiet uppmärksammar området söder om Krägga som tidigare var ämnat för 
golfbana och nämner i sammanhanget att det är angeläget att uppnå en befolkning som kan utgöra bas 
för kommunal service. Även Biskops Arnö uppmärksammas och där framförs att det är angeläget att 
ta tillvara på de möjligheter som följer med att området kommer att anslutas till kommunalt VA.  

Beträffande LIS-området Skokloster slott anser Centerpartiet att en begränsad bebyggelse norr om 
värdshuset bör tillåtas för att ge värdshuset möjligheter att utvecklas. Centerpartiet anser att områdets 
norra gräns bör flyttas något norrut. Centerpartiet önskar vidare att LIS-området vid Skokloster slott 
beaktar de önskemål och behov som finns av en förbindelse mellan Skokloster och Knivsta. Partiet 
anser att en naturlig förbindelsepunkt ligger norr om det LIS-område som utpekats. Partiet önskar 
ytterligare ett LIS-område som skapar möjlighet till fast förbindelse med Knivsta. I anslutning till 
förbindelsepunkten bör möjligheter till bebyggelse och näringsverksamhet beaktas.  

Centerpartiet anser inte att det är tillräckligt att antyda möjligheten till framtida LIS-områden i 
Biskops-Arnö och Ullevifjärden. Partiet uppmärksammar att det är nu möjligheten att rita denna karta 
finns och att innan slutligt beslut tas bör dessa områden belysas och bli en del av det slutliga 
förslaget. Först då anser partiet att de möjligheter som LIS-lagstiftningen ger har tagits tillvara på av 
kommunen.  

Landstinget i Uppsala län, kollektivtrafiknämnden 

Landstinget uppmärksammar att det från vissa av LIS-områdena kan bli långa avstånd till hållplatser 
för kollektivtrafiken, och ser positivt på att kommunen belyser vikten av gång- och cykelvägar. 
Lanstinget uppmärksammar vidare att ett förstärkt befolknings- och besöksunderlag skulle kunna 
bidra till att trygga kollektivtrafiken, då den i dagsläget har en relativt gles turtäthet till merparten av 
utpekade LIS-områden.  

Kollektivtrafikförvaltningen UL anser att det är positivt att kommunen strävar mot en 
landsbygdsutveckling i befintliga infrastruktur- och kollektivtrafikstråk. Kommunen lyfter fram 
vikten av sammanlänkande och säkra gång- och cykelstråk i nya bebyggelseområden, vilket är 
positivt för att främja hållbara transporter. Vidare är det viktigt att dessa stråk är tydligt kopplade till 
hållplatser, så att hela-resan-perspektivet beaktas.  

Landstinget i Uppsala län har inget ytterligare att erinra.  

Bemötande 

Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen anser att bedömd påverkan på berörda riksintressen för kulturmiljövården bör 
förtydligas. Vidare uppmärksammar Länsstyrelsen att fler potentiellt förorenade områden än de som 
nämns i tillägget kan beröras av utpekade LIS-områden och anser att kompletterande översiktliga 



 

 Utställningsutlåtande 10 
 Datum  

 2016-03-14  

 

undersökningar bör utföras. Det bör framgå av översiktsplanen var det finns misstänkta eller 
konstaterat förorenade områden. Länsstyrelsen anser att kartor på översvämningsnivåerna för 
respektive område vore lämpligt att redovisa samt att risken för ras och skred ska beaktas på en mer 
detaljerad nivå. 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i strandnära läge har 
kompletterats med en mer utförlig beskrivning av riksintresse för kulturmiljövården för LIS-området 
Skokloster slott. Konsekvensanalysen, för samtliga LIS-områden, har kompletterats gällande bedömd 
påverkan på berörda områden som är av riksintressen för kulturmiljövården. 

I det tematiska tillägget beskrivs potentiellt eller konstaterat förorenade områden i samband med 
beskrivning av respektive område. Planen har kompletterats med ytterligare beskrivningar gällande 
förorenad mark bland annat inom fastigheten Skokloster 2:462, vilken ligger inom LIS-området 
Skokloster slott. Ytterligare undersökningar, utöver inventering och redovisning av redan befintlig 
information, har inte genomförts i samband med framtagande av det tematiska tillägget utan sker i 
samband med en eventuell utveckling i området. 

Ytterligare kartor som redovisar översvämningsnivåerna inom utpekade LIS-områden bedöms inte 
vara nödvändigt i det tematiska tillägget. Däremot har planen kompletterats med en hänvisning till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps kartering gällande översvämningsnivåer i Mälaren. 
Av planen framgår att karteringen utgjort underlag vid identifiering av LIS-områdena.  

Se bemötande gällande risken för ras och skred under rubriken Geotekniska och geologiska 
förhållanden.  

Landsbygdsdefinition 

Ett antal yttranden framförde synpunkter på LIS-planens landsbygdsdefinition. Skokloster anses inte 
utgöra landsbygd och tillämpning av LIS anses därmed inte vara möjlig i området. I sammanhanget 
lyfts bland annat närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Vissa menade att LIS inte är möjligt i 
Skokloster då orten har en positiv befolkningstillväxt.  

Det finns ingen nationellt definition av landsbygd. Varje kommun måste ta ställning till en definition 
som kan användas i samband med LIS. I Håbo kommuns tematiska tillägg till översiktsplanen har 
begreppet landsbygd definierats med utgångspunkt i tillgång till service, och det befolkningsunderlag 
som krävs i sammanhanget. Orter där befolkningsunderlaget inte är tillräckligt stort för att garantera 
en fullgod service har inkluderats i Håbo kommuns definition av landsbygd. Utifrån framtagen 
definition är LIS tillämpbart i Håbo kommun, dock ej i och i närheten av Bålsta tätort.  

Utvecklingsförslag 

Gällande utvecklingsförslagen för LIS-områdena har det bland annat framförts att de presenterade 
utvecklingsförslag är för restriktiva och att potentialen i LIS-verktyget inte nyttjas fullt ut.  

Miljöpartiet de gröna i Håbo kommun efterfrågar mer konkreta utvecklingsförslag som tryggar 
satsningen på allmän tillgänglighet och friluftsliv. Miljöpartiet uppmärksammar även att LIS-området 
i Skokloster ligger nära utpekat utvecklingsområde i kommunens översiktsplan och att området 
därmed inte är lämpligt som LIS-område.  

Gällande LIS-området i Skokloster slott anser Centerpartiet i Håbo kommun att områdets norra gräns 
bör flyttas norrut för att möjliggöra en begränsad bebyggelse och därmed ge värdshuset möjligheter 
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att utvecklas. Möjligheter till förbindelser mellan LIS-området Skokloster slott och Knivsta 
uppmärksammas av statens fastighetsverk samt Centerpartiet. Centerpartiet nämner även området i de 
södra delarna av Krägga i sitt yttrande.  

Vid identifiering av LIS-områden har en sammanvägning mellan en rad olika intressen gjorts. Det 
handlar dels om att lokalisera lämpliga områden med hänsyn till planeringsinriktningarna samt 
planens riktlinjer men hänsyn måste även tas till lagstiftningen, den restriktivitet som gäller för 
Mälarens stränder, värdefulla områden utifrån natur- och kulturvärden etcetera. En sammanvägning 
av samtliga intressen resulterade i presenterade utvecklingsförslag. Att utvecklingsförslagen till viss 
del upplevs som restriktiva beror sannolikt på hänsynstagande till befintliga värden inom eller i 
närheten av utpekat LIS-område.  

Det tematiska tillägget, som en del av översiktsplanen, tar inte i detalj ställning till hur utvecklingen 
inom utpekade LIS-områden ska utformas. Detaljfrågor hanteras i efterföljande detaljplanering, då 
även mer utförliga utredningar gällande platsens lämplighet för föreslagen utveckling, genomförs.  

Att LIS-området i Skokloster ligger nära ett utpekat utvecklingsområde i kommunens översiktsplan 
utgör ingen motsättning. Det tematiska tillägget är en del av kommunens översiktsplan och dess 
inriktning utgår ifrån den kommunomfattande översiktsplanen. Att utpekat LIS-område ligger 
geografiskt nära ett utvecklingsområde från översiktsplanen är snarare ett tecken på att LIS-planens 
inriktning stämmer överens med den övergripande utvecklingsinriktningen för kommunen som 
presenteras i översiktsplanen.   

LIS-planen, i linje med kommunens översiktsplan, förordar en bebyggelseutveckling enligt 
presenterade planeringsriktlinjer. Bostadsbebyggelse i LIS-området Skokloster slott anses inte ligga i 
linje med det tematiska tilläggets planeringsriktlinjer. 

I samrådsförslaget till det tematiska tillägget fanns ett LIS-område i Krägga utpekat. Till 
utställningsförslaget av planen togs dock området bort. Detta dels då den del av strandområdet som 
är lämpligt för vidare utveckling i enlighet med LIS redan är detaljplanelagt samt dels då Krägga 
redan har en hög tillväxttakt och utveckling inom strandskyddat område ansågs därmed inte behövas 
för att stimulera en tillväxt i orten.  

Möjligheter till förbindelser från Skokloster slott över vattnet mot Knivsta hanteras inte inom det 
tematiska tillägget. Möjligheten till färjetrafik över vattnet är osäkra och behöver studeras och 
utredas vidare. Skulle en färjetrafikering bli aktuell kan dispens för strandskyddet lämpligen sökas 
med hänvisning till det tredje skälet att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet.  

Restriktiv tillämpning 

Slottsskogens samfällighetsförening uppmärksammar i sitt yttrande att ett antal remissinstanser var 
tveksamma till LIS i samband med att lagstiftningen togs fram och att det borde vara skäl till att 
tillämpa en mer restriktiv linje gällande LIS i Håbo kommun. Föreningen anser vidare att den mer 
restriktiva bedömningen som ska gälla för landets fem största sjöar inte uppmärksammas av Håbo 
kommun. 

Det tematiska tillägget gällande landsbygdsutveckling i strandnära läge utgår från nu gällande 
lagstiftning. Planen tar inte hänsyn till eventuella synpunkter som inkom under remissförfarandet när 
lagstiftningen togs fram.  
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I det tematiska tillägget uppmärksammas restriktiviteten gällande LIS vid Mälaren under rubriken 
1.3 LIS vid Mälaren. Håbo kommuns framtagande av LIS-områden anses ligga i linje med det 
gemensamma förhållningssätt som länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram gällande 
tillämpningen av LIS vid Mälaren. 

Naturmiljövärden 

Ett antal yttranden, däribland Naturskyddsföreningens, Skogsstyrelsens samt yttranden från 
privatpersoner, uppmärksammar naturmiljövärden och risken att LIS hotar dessa. Bland annat ansåg 
Skogsstyrelsen att området kring Skokloster inte var lämpligt för bostadsbyggnation med hänsyn till 
de värdefulla skogsmiljöer samt de arter som finns registrerade där. Bombmurkla i Sånka och LIS-
områdets eventuella påverkan på denna uppmärksammades även.  

Värdefull natur har i möjligaste mån undvikts vid utpekande av LIS-områdena. 
Planeringsinriktningen Värna om växt- och djurliv, samt riktlinjer kopplat till denna, säkerställer att 
befintliga värden bevaras.  

Förändrad markanvändning i ett område innebär en påverkan på befintligt växt- och djurliv. Gällande 
LIS-området i Skokloster, där viss bostadsbyggnation medges, identifierar kommunens naturvårdsplan ett 
antal värdefulla naturområden i och i närheten av utpekat LIS-område. Utvecklingsförslaget ställer krav 
på att de ska uppmärksammas i samband med utveckling av området. Slutligt ställningstagande gällande 
områdets lämplighet för bostadsbebyggelse, bland annat utifrån områdets naturvärden, görs i samband 
med en detaljplaneläggning.  

Gällande utvecklingsförslaget i Sånka och dess eventuella påverkan på Bombmurkla så gör 
kommunen bedömningen att LIS-planen genom planeringsinriktning och riktlinjer säkerställer dess 
bevarande. 

Kulturmiljövärden 

Värdefulla kulturmiljöer uppmärksammas, förutom av länsstyrelsen vars synpunkter har hanterats 
ovan, även av privatpersoner gällande LIS-området Skokloster samt av Statens fastighetsverk 
gällande LIS-området Skokloster slott.  

Värnandet av värdefulla kulturmiljöer säkerställs i planeringsinriktningen Ta hänsyn till 
kulturmiljöer samt i riktlinjer kopplat till inriktningen.  

Planens planeringsinriktningar med tillhörande riktlinjer säkerställer att befintliga värden, och 
däribland kultur-, natur- och landskapsbildsvärden, skyddas vid eventuell utveckling vid Skokloster 
slott. Förslaget fastställer att befintliga värden kring slottet ska sätta ramarna för en eventuell 
utveckling i området, och åtgärder som genomförs ska underordnas platsens kulturhistoriska värden. 
Förslaget bedöms därmed inte ha en negativ inverkan på befintliga värden kring Skokloster slott.  

Geotekniska och geologiska förhållanden 

SGI anser att planen övertolkar SGU:s kartering av geotekniska säkerhetsrisker och att ytterligare 
utredningar krävs för att kunna klarmarkera ett områdes lämplighet med hänsyn till ras och skred. 

Utpekade LIS-områden innebär inte att frågan gällande ras och skred är färdighanterad. 
Planeringinriktningen Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv uppmärksammar att riskerna för 
ras och skred ska utredas i samband med detaljplanering i strandnära områden. SGU genomför för 
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närvarande en skredkartering för Håbo kommun vilket kommer utgöra ett viktigt underlag vid fortsatt 
detaljplaneläggning.  

Frågor kopplat till ras och skred är fördelat på flera olika statliga myndigheter. Under tiden det 
tematiska tillägget ställdes ut lanserades ett samordnat kartunderlag för ras, skred och erosion på 
Statens geotekniska instituts hemsida. Planen har justerats och hänvisar numer till det samordnade 
kartunderlaget. Planen har även kompletterats med en länk till karteringen. I samband med att 
karteringen omnämns har planen kompletterats med ett konstaterande att karteringen inte är på en 
sådan detaljeringsnivå att risken för ras och skred helt kan avskrivas i utpekade områden. Behovet av 
ytterligare utredningar i samband med detaljplaneläggning av området uppmärksammas.  

Bebyggelse inom strandskyddat område  

Ett antal yttranden, i huvudsak från privatpersoner, anser att bostadsbebyggelse inte ska tillåtas inom 
strandskyddat område. I sammanhanget uppmärksammas att det redan finns en detaljplan, utanför 
strandskyddat område, som medger bostadsbyggnation i Skokloster.  

Behovet av orörda stränder uppmärksammades. I sammanhanget uppmärksammades även att behovet 
ökar i samband med områden utvecklas och exploateras. 

Detaljplanen som medger 430 bostäder i närheten av utpekat LIS-område i Skokloster är 25 år 
gammal och det är inte aktuellt att bebygga området enligt den struktur som detaljplanen medger. Att 
medge viss bostadsbyggnation inom strandskyddat område skapar ekonomiska incitament att även 
utveckla omkringliggande områden. Incitamenten för utveckling bedöms vara större om utveckling 
inom LIS-område möjliggörs. Se vidare resonemang kring detta i planens konsekvensanalys.  
Det är endast en liten andel av kommunens stränder som är aktuella som LIS-områden. Planen 
innehåller riktlinjer för att säkerställa att LIS-områdena lokaliseras vid redan ianspråktagna 
områden, och att orörda strandpartier fredas från exploatering. Utpekandet av LIS-områdena kan 
innebära att orörda stränder tas i anspråktas, vilket behandlas i planens konskevensanalys.  

Minskad attraktivitet 

Många av de inkomna yttrandena som är negativt inställda till LIS-planen framför att en utveckling 
inom strandskyddat område riskerar att minska områdets attraktivitet genom privatisering av 
stranden. Ett antal yttranden framför att utpekande av LIS-område i Skokloster framstår som 
kortsiktigt och att föreslagen utveckling endast gynnar exploatören samt ett fåtal andra.  

LIS-planen, i linje med kommunens vision och översiktsplan, syftar till att stärka tillgängligheten till 
stränderna, främja rekreativa värden och på så sätt skapa attraktiva miljöer för boende såväl som 
besökare. Befintliga värden samt hur dessa beaktas i LIS-området behandlas i 
planeringsinriktningarna samt efterföljande riktlinjer.  

Även inom LIS-områden ska strandskyddets syften uppfyllas samt fri passage till stranden lämnas. 
Det innebär att den allemansrättsliga tillgången till stranden ska bevaras inom utpekat LIS-område. 
Förslaget bedöms inte ha en negativ inverkan på de rekreativa och turismmässiga värden som 
stränderna innehar.  

Strandskyddsdispens utan LIS 

Ett antal yttranden framför att tillämpning av LIS inte krävs utan att föreslagna åtgärder kan hanteras 
genom vanligt dispensförfarande av strandskyddet.  
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Genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS tas ett helhetsgrepp på kommunens 
stränder, och en eventuell utveckling av dessa. Planen innebär ett strategiskt beslut om vilka 
strandområden i kommunen som genom en utveckling anses bidra till en positiv utveckling av 
kommunens landsbygd. Planen är även ett beslut om vilka av kommunens strandområden som inte är 
aktuella för LIS. Det anses fördelaktigt att hantera frågan genom den samlade strategin som det 
tematiska tillägget utgör.  

Möjliga framtida LIS-områden 

Skogsstyrelsen uppmärksammar förekomsten av Natura 2000-områden i de möjliga framtida LIS-
områdena. Centerpartiet i Håbo kommun anser i sitt yttrande att det inte är tillräckligt att endast 
antyda möjligheten till framtida LIS-områden. Naturskyddsföreningen anser inte att dessa områden 
skulle bidra till en positiv landsbygdsutveckling.  

De möjliga framtida områdena pekas ut för att uppmärksamma deras potential att i framtiden bidra 
till en positiv landsbygdsutveckling. För att kunna peka ut dem som LIS-områden krävs att en mer 
omfattande inventering, bland annat av Natura 2000-områdena och dess värden, genomförs samt att 
en utvecklingsstrategi gällande vilken utveckling som eftersträvas inom områdena fastställs. Att 
hantera detta i nuvarande förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen skulle skjuta upp 
antagandet av planen och därmed också möjligheten att utveckla redan utpekade LIS-områden, vars 
inventering och utvecklingsstrategi, redan är klara.  

LIS-planen kan kompletteras och revideras efter dess antagande. Att områdena vid Stora Ullfjärdens 
västra strand samt Biskops-Arnö endast pekas ut som möjliga framtida LIS-områden innebär inte att 
möjligheten att peka ut dem som regelrätta LIS-områden försvinner. Utredning av dessa områden 
samt deras möjlighet att bidra till en positiv landsbygdsutveckling genom att peka ut dem som LIS-
områden kan lämpligen ske i samband med framtagandet av en ny översiktsplan för Håbo kommun.  

Samrådsredogörelsen 

Slottsskogens samfällighetsförening framför i sitt utställningsyttrande att samrådsredogörelsen inte 
har beaktat alla inkomna synpunkter under samrådet. De anser vidare att länsstyrelsen 
samrådssynpunkter inte har beaktats i utställningsförslaget.  

Samtliga synpunkter som inkom under samrådet har inte inneburit förändringar i planförslaget. 
Samrådsredogörelsen redovisar vilka synpunkter som har beaktats samt vilka synpunkter som inte 
har beaktats. Samrådsredogörelsen ger även en motivering till varför vissa synpunkter inte har 
beaktats. Länsstyrelsens samrådssynpunkter anses vara beaktade i det uppdaterade planförslaget.  

Ändringar 

Nedan redovisas de ändringar som genomförts i det tematiska tillägget efter utställningens 
genomförande.  

Planen har kompletterats med en hänvisning till Sveriges geotekniska instituts samordnade 
planeringsunderlag gällande ras, skred och erosion. I samband med att karteringen omnämns har 
planen även kompletterats med ett konstaterande att karteringen inte är på en sådan detaljeringsnivå 
att risken för ras och skred helt kan avskrivas i utpekade områden. Behovet av ytterligare utredningar 
i samband med detaljplaneläggning av områden uppmärksammas. Planen konstaterar vidare att 
frågan gällande ras och skred alltid bör hanteras vid strandnära detaljplanering samt att vikten av 
detta ökar ytterligare i och med förväntade klimatförändringar.  
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Vid beskrivning av LIS-området Skokloster slott har ytterligare information angående riksintresse för 
kulturmiljövården lagts till. Planens konsekvensanalys har även kompletterats gällande bedömd 
påverkan på berörda områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Vid planens beskrivning av utpekade LIS-områden har planen kompletterats med ytterligare 
information om förorenad mark för LIS-området Skokloster slott, inom fastigheten Skokloster 2:462. 

Planen har kompletterats med en hänvisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
kartering över områden som riskerar att översvämmas vid förhöjda vattennivåer i Mälaren.  

Utöver det ovan nämnda har mindre redaktionella och språkliga ändringar gjorts. 

 

















































Från: Boman Johanna <Johanna.Boman@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 25 januari 2016 16:19 
Till: Marie Pettersson 
Kopia: registrator@raa.se; registrator@msb.se; Svenska Kraftnät; Trafikverket 

Eskilstuna; EXP-UT-HKV (exp-ut-hkv@mil.se); Statens geotekniska institut; 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Ämne: Granskningsyttrande angående tillägg till översiktsplan angående 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), Håbo kommun 

Bifogade filer: 401-6401-15 Tillägg till ÖP angående LIS, Håbo kommun, 
granskningsyttrande.pdf; 401-6401-15 Tillägg till ÖP angående LIS, Håbo 
kommun, bilagor till granskningsyttrande.pdf 

 
I bifogade filer Länsstyrelsens granskningsyttrande angående tillägg till översiktsplan angående 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), Håbo kommun, samt bilagor till yttrandet.  
 
Med vänlig hälsning  
 
Länsstyrelsen Uppsala län 
 
Johanna Boman 
Planhandläggare 
 
Telefon: 010-22 33 227 
E-post: johanna.boman@lansstyrelsen.se 
 
Postadress: 751 86 Uppsala 
Besöksadress: Bäverns gränd 17, OBS ny adress! 
 
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 
 

mailto:johanna.boman@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala


Från: Owe Fröjd <owe.frojd@gmail.com> 
Skickat: den 20 april 2016 12:23 
Till: Johan Utter 
Kopia: Sjunne Green; Gustaf af Jochnick; Peter Björkman; Farid Chibout 
Ämne: Turordning Båp 
 
Uppföljningsflagga: Follow Up 
Färdigt: den 20 april 2016 12:47 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej, här kommer vår nya turordning för insättande av ersättare i nämner och styrelser 
 
Båp, MP, SD, S ,V, KD, C, M och L 
 
--  
Med vänlig hälsning 
  
Owe Fröjd 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2015-03-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 21 KS 2014/155 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1635 

           

           

 

Beslut om justering av ordningen för inkallande av ersättare i 
styrelsen och nämnderna - mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-15, § 118, ordningen för 
inkallande av ersättare i nämnderna för perioden 2015-2018. Fullmäktiges 
beslutsunderlag utgjordes av partiernas förslag till turordningar. 

Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (MP) redovisar respektive förslag 
på ändrad turordning för ersättares inträdande för Bålstapartiet och för 
Miljöpartiet.  

I samband med styrelsen behandling av ärendet yrkat Håkan Welin (FP) att 
(M) inordnas för ersättares inkallande för (FP). 

Beslutsunderlag 

– Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 118. 
– Förslag till justerade ordningar från Owe Fröjd (Båp) och Christian 

Nordberg (MP) 
– Tjänsteskrivelse 2015-02-13 
– Arbetesutskottets förslag till beslut 2015-02-17, § 39 
– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-03-02, § 37. 
 
Styrelsen tillstyrker förslagna justeringar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Fullmäktige beslutar att ändra ordningen för inkallande av ersättare för 
Bålstapartiet och för Miljöpartiet, enligt redovisat förslag samt i enlighet 
med yrkande från Håkan Welin (FP), komplettera inkallelseordningen 
för (FP). 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2015-03-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 21 KS 2014/155 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1635 

           

           

 

 

2. Fullmäktige noterar den justerade och kompletterade ordningen för 
ersättares inkallande i samtliga nämnder under innevarande 
mandatperiod fram till och med 2018, enligt följande: 

För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i följande ordning: 
partigrupp: 

 

(M)  (M), (C), (FP), (KD), (MP), (S), (V),( Båp), (SD) 

 

(C)  (C), (KD), (M), (FP), (MP), (S), (Båp), (V), (SD) 

 

(FP)  (FP), (C), (KD), (M), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

 

(MP)  (MP), (M), (Båp), (KD), (C), (FP), (V), (S), (SD) 

 

(KD)  (KD), (C), (M), (FP), (MP), (Båp), (S), (V), (SD) 

 

(S)  (S), (V), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KD), (SD)  

 

(V)  (V), (S), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KD), (SD) 

 

(SD)  (SD), (Båp), (M), (KD), (C), (FP), (MP), (V), (S) 

 

(Båp)  (Båp), (SD), (MP), (C), (FP), (KD), (V), (S), (M) 
__________ 

Beslutsexpediering 

Nämnderna  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-18 KS 2016/00233 nr 67042 

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

 

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
samordingsförbundet samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Gunilla Gustavsson (S) från uppdrag 
som ersättare i styrelsen för samordningsförbundet i Uppsala län. 

2. Kommunfullmäktige utser X. X. till ny ersättare i styrelsen för 
samordningsförbundet i Uppsala län i Gunilla Gustafssons (S) ställe.  
 

Sammanfattning 

Gunilla Gustafsson (S) avsäger sig sin plats som ersättare i styrelsen för 
samordningsförbundet i Uppsala län.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse  
__________ 

Beslut skickas till 

Entledigad ersättare 
Vald ersättare 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister  
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