
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-09-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Christian Nordberg (MP) 

Håkan Welin (L) 

Owe Fröjd (Båp) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 4 oktober 2016, kl. 09:30 OBS! Ändrad starttid! 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 

OBS! Styrgrupp för ÖP genomförs inom ramen för KSAU:s sammanträde 

och startar kl. 13:00. Till punkt 23 är alltså även ersättarna inbjudna! 

Ärenden Anmärkning 

1.  
Mötets öppnande 

– Närvarokontroll 

– Val av justerare 

– Fastställande av dagordningen 

 

2.  
Informationsärenden KSAU 

– Parkeringsregler utanför kommunhuset (se bilagd handling) 

– Genomgång av förslag till nytt arbetssätt på kommunstyrelsen 

(förberedande ärenden) 

– Kommundirektörens stående informationspunkt 

 

3.  
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena med bilagor 

Dnr 2016/00490  

Tid: Ca kl. 10.00 

Anna-Karin 

finns på plats 

4.  
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskydds-

lagens område 

Dnr 2016/00491  

Anna-Karin 

finns på plats 

5.  
Medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner 

Dnr 2016/00498  

Anna-Karin 

finns på plats 

6.  
Planuppdrag: Detaljplan för Väppeby 7:12 m fl (Bålsta Centrum 

etapp 3) 

Dnr 2016/00497  

Anna-Karin 

finns på plats 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-09-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

7.  
Genomförande av särskilt boende vid kyrkcentrum, Gillmarken 

1:1 

Dnr 2016/00434  

Anna-Karin 

finns på plats 

8.  
Yttrande över remiss: Utställning av fördjupad översiktsplan för 

landsbygden, Upplands-Bro kommun  

Dnr 2016/00425  

Anna-Karin 

finns på plats 

9.  
Genomförandebeslut för del av etapp 1 Bålsta Centrum 

Dnr 2016/00508  

Anna-Karin 

finns på plats 

10.  
Yttrande över remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 

2016:48) 

Dnr 2016/00443  

 

11.  
Försäljning av fastighet, Bista 5:23, Mjödvägen 1 

Dnr 2016/00510  

 

12.  
Svar på motion: Lokal kontanthantering 

Dnr 2016/00383  

 

13.  
Svar på motion gällande Dyarneområdet 

Dnr 2014/00083  

 

14.  
Svar på motion: Förskola i Krägga 

Dnr 2015/00317  

 

15.  
Svar på motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid 

kommunala anställningar 

Dnr 2016/00227  

 

16.  
Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för kommunens 

barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att ta sig till 

habiliteringen i Bålsta 

Dnr 2014/00060  

 

17.  
Delårsbokslut 2016 

Dnr 2016/00512  

Vipul föredrar 

ärendet, inga 

handlingar 

skickas ut 

18.  
Sammanträdesplanering 2017 

Dnr 2016/00499  

 

19.  
Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

2010-2015, samt redovisning av ej beredda medborgarförslag och 

motioner 

Dnr 2016/00251  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-09-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

20.  
Prövning av den verksamhet som bedrivits av Håbo Marknads 

AB och Håbohus AB under kalenderåret 2015 

Dnr 2016/00502  

 

21.  
Yttrande över revisionsrapport: Granskning av intern kontroll av 

löner och ersättningar 

Dnr 2016/00390  

 

22.  
Övriga frågor/ärenden 

 

 

23.  
Styrgrupp ÖP 

 

Tid: kl. 13.00 

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Johan Utter 

Sekreterare 

 



 

 SKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-20 KS  nr 69831 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, säkerhetssamordnare 
louise.lightowler@habo.se 

 

Information gällande parkering utanför kommunhuset 

Den som vill parkera utanför kommunhuset kan göra det på platser märkta 

”Håbo kommun Besöksparkering”. Det finns sammanlagt 10 sådana platser 

utanför kommunhuset. Efter kl 16 på vardagar kan man även parkera på 

platser utanför vårdcentralen märkta med ”Reserverade platser”.  

Det är inte tillåtet att parkera på det omarkerade utrymmet vid lastkajen. 

Detta på grund av att lastning och lossning sker till kommunhuset. Det är 

heller inte tillåtet att parkera utanför kommunhusets entré. 

Kommunen har upphandlat parkeringsövervakning och parkeringsböter 

utfärdas för den som står utanför markerad parkeringsplats eller på 

besöksplats utan tillstånd. 

För förtroendevalda finns möjlighet att via kontaktcenter begära ett 

parkeringstillstånd per kalenderår. Parkeringstillståndet ger tillstånd att 

parkera på kommunens besöksparkering. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2016/00490 nr 69699 

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

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena med 
bilagor 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxebilagan Taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelsområdena att gälla från och med 2017-01-01 

och tills vidare 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timavgiften till 1100 kronor 

vid normal kontroll samt 1050 kronor vid extra offentlig kontroll och vid 

registrering enligt offentlig kontroll inom livsmedelsområdena att gälla 

från 2017-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa att bygg- och miljönämnden 

äger rätten att besluta om indexuppräkning av avgifterna för normal 

kontroll, extra offentligt kontroll och vid registrering enligt offentlig 

kontroll.   

 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta en reviderad 

taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena som innebär en 

förändring gällande indexreglering. Timavgiften som ligger till grund för 

avgiftsberäkningen föreslås till 1100 kronor och 1050 kronor för extra 

kontroll samt vid registrering av nya livsmedelsanläggningar från dagens 

nivå på 1000 kr för normal kontroll och 930 för extra kontroll och 

registrering av nya livsmedelsanläggningar.  

Den nya taxan föreslås indexuppräknas enligt PVK-index (pris för 

kommunal verksamhet) varje år via beslut i bygg- och miljönämnden.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga ärendet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär en höjning av timavgiften med 100 kronor vid normal 

tillsyn och 120 kronor för extra tillsyn.  

Uppföljning 

Taxan föreslås uppräknas enligt PVK-index via beslut i bygg- och 

miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

– Bygg- och miljönämnden 2016-08-30, §70 

– Taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdena 

– Jämförelse av timavgift med andra kommuner, livsmedel   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2016/00490 nr 69699 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

 

 

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen 

Antaget: KF XXXX-XX-XX, §XX 

  

 

 

 



 

 TAXA 2(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00490 nr 69768 

 

 

  

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Håbo kommuns kostnader för prövning 

och kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter, föreskrifter som meddelats med stöd av dessa 

lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

 prövning i ärenden om godkännande av anläggning,  

 registrering av anläggning, 

 handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och 

extra offentlig kontroll. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för offentlig kontroll som föranleds 

av klagomål som visar sig vara obefogade eller för handläggning som 

föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen.   

4 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

höja fastställd timtaxa (timavgift) med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 

indexuppräkningen är oktober månad 2016. 

5 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

bygg- och miljönämnden. 

Timtaxa (timavgift) 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa används en timavgift vid normal 

kontroll samt en timavgift vid extra kontroll och vid registrering. 

Avgiftsuttag sker vid normal kontroll i förhållande till den kontrolltid som 

en anläggning tilldelas enligt livsmedelsverkets vägledning 

”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid” 

och vid extra kontroll i förhållande till faktiskt nedlagd tid i varje ärende 

eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses 

med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 

kontrollmyndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 

parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 



 

 TAXA 3(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00490 nr 69768 

 

 

provtagning och kontroll i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 

föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en 

halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och 

andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 

07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 

timavgift. 

Avgift för prövning 

7 § Den som ansöker om godkännande enligt förordning (EG) 853/2004 av 

en anläggning för livsmedelsverksamhet ska betala en prövningsavgift som 

motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den 

riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och 

erfarenhetsklass B. Om faktisk handläggningstid överskrider den fastställda 

kontrolltiden med mer än en halv timme ska avgift för den faktiska 

handläggningstiden betalas.  

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 

Avgift för prövning får tas ut i förskott.  

8 § För godkännande av en anläggning med anledning av byte av 

livsmedelsföretagare, ändring av lokal, sortiment eller annan 

verksamhetsförändring som kräver godkännande ska en halv årsavgift 

betalas, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare 

lämnats enligt livsmedelsförordningen (2006:813). Om faktisk 

handläggningstid överskrider halva fastställda kontrolltiden med mer än en 

halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.   

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om 

ansökan avslås. 

Avgift för registrering  

10 § Den som anmäler en anläggning för registrering för att driva 

livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 

dricksvattenförsörjning ska betala avgift motsvarande en timmes kontrolltid. 

Om faktisk kontrolltid överskrider den tiden med mer än en halv timme ska 

avgift för den faktiska handläggningstiden multiplicerat med denna timtaxa 

betalas.  

Årlig kontrollavgift  

11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en årlig 

kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som 

kontrollmyndigheten tilldelar anläggningen. Livsmedelsverkets vägledning 

gällande riskklassificering av livsmedelsanläggningen och beräkning av 

kontrolltid används vid beräkning av kontrolltid. Kontrolltiden bestäms 

genom att tiderna som fås vid riskbedömning av en anläggning summeras 

med tider kopplade till information och spårbarhet. Den summerade tiden 

multipliceras med en tidsfaktor som tar hänsyn till myndighetens tidigare 

erfarenhet vid kontroll av anläggningen. Nya anläggningar läggs till en 



 

 TAXA 4(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00490 nr 69768 

 

 

början i erfarenhetsklass B och utifrån senare utförda kontroller kan 

anläggningens tidsfaktor till följd av erfarenheten ändras. Den årliga 

kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med 

timtaxan för normal kontroll. 

12 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet 

enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas 

kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 

kontrollbehov. 

13 § För offentlig kontroll och anvisningar om nedgrävning av animaliska 

biprodukter ska kontrollavgift betalas för den faktiska handläggningstiden 

som nedlagts i ärendet. Avgiften ska motsvara handläggningstid 

multiplicerad med timavgift. 

14 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Av 9 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för 

godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och 

med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller på annat sätt tilldelas 

annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 

kalenderåret. 

15 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 

Avgift för extra offentlig kontroll 

16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver 

den normala kontrollverksamheten tas avgift ut för nedlagd 

handläggningstid och restid ut enligt timtaxan för extra kontroll. Avgift tas 

också ut för eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 

efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna 

om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den 

bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar 

produkterna vid den tid då den extra kontrollen genomförs debiteras de 

kostnader som den extra kontrollen medför. 

Avgift för delgivningsman 
17 § Om kontrollmyndigheten behöver anlita en delgivningsman för 



 

 TAXA 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00490 nr 69768 

 

 

delgivning av ett beslut debiteras adressaten i beslutet en avgift motsvarande 

kostanden för att anlita delgivningsmannen.  

Nedsättning av avgift m.m. 

18 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel 

framgår att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga 

kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Om det finns särskilda skäl får 

myndigheten också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för 

godkännande eller registrering. 

Avgiftens erläggande m.m. 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Håbo kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

20 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska 

biprodukter framgår att bygg- och miljönämnden får förordna att dess beslut 

ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

21 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska 

biprodukter framgår att bygg- och miljönämndens beslut om avgift får 

överklagas hos länsstyrelsen. 

 







 

 BILAGA 2 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-07-01 2016/00081 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljöavdelningen 
Marie Eidestedt, miljöchef 
0171-525 51 
marie.eidestedt@habo.se 

 

 

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Jämförelse av timavgift med andra kommuner 

 

I nedanstående tabell redovisas en jämförelse av Håbo kommuns timavgift 

för taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena. Håbo kommuns 

timavgift för normal kontroll är för närvarande 1000 kronor samt för extra 

kontroll och registrering 930 kronor. En jämförelse görs här mot länets 

andra kommuner samt mot ett antal andra omkringliggande kommuner i 

Stockholms län.  

Kommun Normal 
kontroll 

Extra off 
kontroll 

Kommentar 

Enköping 1025 905 Höjs till 1400 år 2017 

Knivsta 1130 1000   

Sala-Heby 860 860 Höjer 2017 

Uppsala 1100 1030   

Östhammar 1200 1100 Höjs till 1300 resp 1200 år 2017 

Tierp 1000 1000   

Älvkarleby 1009 951   

Upplands-Bro 1290 1290   

Sigtuna 1100 970   

Järfälla 1000 1000   

Sollentuna 1050 1050   

Täby 1200 1200 Ska revidera år 2017 

Upplands-Väsby 964 964   

Medel 1071 1025   

 

http://www.habo.se/


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00491 nr 69778 

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

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Håbo kommuns taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område att gälla 

från 2017-01-01 

2. Kommunsfullmäktige beslutar att fastställa timtaxan för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område till 1050 

kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa att bygg- och miljönämnden 

äger rätt att besluta om årlig indexuppräkning av timtaxan för prövning 

och tillsyn.    

 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta en ny taxa 

enligt miljöbalken och strålskyddslagen samt att höja den timtaxa som 

ligger till grund för avgiftsberäkningen från dagens nivå på 950 kr till den 

föreslagna nivå på 1050 kr. 

En jämförelse med kringliggande samt andra relevanta kommuner har 

genomförts och påvisar att Håbo kommuns nuvarande timtaxa är 

förhållandevis låg. 

Bygg- och miljönämnden föreslår även beslut om indexuppräkning enligt 

PKV-index (Pris för kommunal verksamhet) ska fattas av bygg- och 

miljönämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga ärendet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslut om höjning påverkar bygg- och miljönämndens budget inför 2017.  

Uppföljning 

Taxan föreslås årligen uppräknas enligt PKV-index via beslut i bygg- och 

miljönämnden.  

Beslutsunderlag 

– Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 

område 

– Redogörelse över förändringar 

– Jämförelse av timtaxa med andra kommuner    

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00491 nr 69778 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

Bygg- och miljönämnden  

 



 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Förvaltningschef bygg- och miljöförvaltningen 

Antaget: KF 2016-XX-XX, § XX 

  

 

 

 



 

 TAXA 2(30) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00491 nr 69780 

 

  

Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Håbo kommuns kostnader för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 

miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 

tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av 

områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 

miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 

produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 

 

Taxan gäller även avgifter för kostnader för prövning och tillsyn enligt 

strålskyddslagen och strålskyddsförordningen (1988:293), samt tillhörande 

föreskrifter (1998:2). 

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 

enligt 26 

kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 

§ miljöbalken för rättegångskostnader. 
 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 

tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 

verksamhet eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 

strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 

eller strålskyddslagen överklagas.  
 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift 

fattas av bygg- och miljönämnden. 
 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift 

enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de 

uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna 

bestämmas. 
 

6 § Avgiftsuttag sker  

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 

(fast avgift) 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift)  

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift)  
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4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 
Timtaxa 
 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 

handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 

varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 

med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 

restid, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 

föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje kvart nedlagd 

handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 

halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och 

andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt 

lördagar, söndagar och övriga helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 

ordinarie timavgift.  

8 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 

månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016.  

9 § Om ändringar görs i miljöbalkens bilagor eller 

miljöprövningsförordningen (2013:251) får bygg- och miljönämnden göra 

motsvarande ändringar i bilagor till denna taxa. Likaså gäller ändringar i 

Strålskyddslagen (1998:220). 
 
Avgifter för prövning 
 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

ska betalas i enlighet med vad som anges i taxebilaga 1. De fasta avgifterna 

motsvarar den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multiplicerat med 

timtaxan och timavgifterna motsvarar den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

 

Om den utförda handläggningstiden i ärenden med fasta avgifter överstiger 

handläggningstiden som anges i taxan kan tillsynmyndigheten debitera 

sökande för de överstigande timmarna. 

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

ansökningen avser.  

 

11 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i 

bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden 

för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte 

godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift 

ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 

handläggningstiden. 
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12 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.  

 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås eller 

återkallas. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan 

handläggningen har påbörjats. 
 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som 

prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att 

ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 

sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 

Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 

ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 
 

15 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 

den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i 

denna taxa.  
 

Avgifter med anledning av anmälan 
 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 

betalas i form av fast avgift (genom att den handläggningstid som anges i 

taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan) eller i form av timavgift (genom att 

den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 

timtaxan) eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1 eller 3. 

 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 

ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med 

tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga 

verksamheter. 

 

Om den utförda handläggningstiden i ärenden med fasta avgifter överstiger 

handläggningstiden som anges i taxan kan tillsynmyndigheten debitera 

sökande för de överstigande timmarna. 

 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 

som anmälan avser. 
 

17 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver 

eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om 

anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 

denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader 

för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkalltas 

innan handläggningen påbörjats. 
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18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift 

för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan 

avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
Avgift för tillsyn i övrigt 
 

19 § För regelbunden tillsyn tas avgifter ut enligt vad som framgår i 

taxebilagorna 1, 2 och 3. För vissa verksamheter tas en fast årlig avgift ut 

och i taxebilagorna framgår hur många tillsynstimmars som tilldelas 

respektive verksamhet. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att 

antalet tilldelade tillsynstimmar multipliceras med timtaxan.  

 

Vissa verksamheter timdebiteras istället och i taxebilagorna framgår för 

vilka verksamheter som timdebitering sker. Timavgift kan även tas ut för 

tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter som ej finns angivna i 

taxebilagan men där tillsynsbehov föreligger och bygg- och miljönämnden 

har ett tillsynsansvar enligt miljöbalken. 
 
För verksamheter med fast årlig avgift där tillsynsbehovet något år 

överstiger antalet timmar verksamheten årligen betalar för kan 

tillsynsmyndigheten ta ut en avgift för den extra nedlagda tiden. Den extra 

tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. 
 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 

utgångspunkt från faktisk produktionsvolym eller motsvarande och inte 

tillåten produktionsvolym eller liknande.  

 

21 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera 

miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den 

punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 

summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Omfattar 

verksamheten både C- och U-anläggningar med fasta avgifter enligt 

taxebilaga 2 ska avgift endast tas ut för de anmälningspliktiga 

verksamheterna.  

 

22 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas vid årets start. 

Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att 

beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - 

eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. 

  

För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning 

eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs. 

 

23 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.  
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För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften 
betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande 
eller kostnader.  
 
Avgift för delgivningsman 
 

24 § Om tillsynsmyndigheten behöver anlita en delgivningsman för 

delgivning av ett beslut debiteras adressaten i beslutet en avgift motsvarande 

kostanden för att anlita delgivningsmannen.  
 
Nedsättning av avgift 
 

25 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 

omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 

omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
 

26 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och 

miljönämnden i Håbo kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i 

beslutet om avgift eller i räkning. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 

27 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds 

beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

28 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 

förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 
 

29 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut 

om avgift hos länsstyrelsen. 
___________ 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.  I ärenden som rör tillstånd och 

anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  



ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM ENL 2 KAP MILJÖBALKEN  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5 §§ efterlevs Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i 

den årliga avgiften 

enligt bilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL 7 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 

vattenskyddsområde 

timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde 

timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 

föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 
timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL 9 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning   

Tillståndsprövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1.  Inrättande av vattentoalett till sluten tank (A) 4 h 

2. Inrättande av vattentoalett för ett hushåll (5 pe) med utsläpp till mark eller vatten (B) 7 h  

3.  Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen har föreskrivit (se lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö, tillstånd bad-, 

disk- och tvättavlopp) 

7 h 

4.   Inrättande av flera avloppsanordningar enligt p 1-3 på samma fastighet och vid samma tillfälle 7 h 

5.  Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 7 h 

6.  Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning dimensionerad för 6-25 pe (C) 10 h 

7.  Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning dimensionerad för 26-100 pe 15 h 

8.  Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning dimensionerad för 101-200 pe 20 h 

(A) Sluten tank jämförs med annan behållare för uppsamling av urin. Om avföring leds till annan avloppsanläggning tas avgift istället ut enligt p. 

2-8 för denna. 
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(B) Som inrättande av avloppsanordning räknas även då befintlig avloppsanordning kompletteras eller ersätts med infiltration, markbädd eller 

annan efterföljande rening.  

(C) Med gemensam avloppsanordning avses fall då infiltration, markbädd eller annan efterföljande rening är gemensam. 

 
För ansökan enligt p 1-8 som innehåller en fackmannamässig konsultredning reduceras avgiften motsvarande 2 h. 

Prövning av ansökan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

Berg- eller ytjordvärmepump upp till 20 kW 3 h 

Berg- eller ytjordvärmepump över 20 kW men maximalt 10 MW 9 h 

Övriga anläggningar (ex sjövattenvärmepump) timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende avlopp:  

1.  Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd dimensionerad 

för högst 5 pe 

7 h 

2.  Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd dimensionerad 

för 6-25 pe 

10 h 

3.  Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4 h 

4.  Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

-  Urinseparerande förmultnings-, torr-, förbrännings- eller eltoalett mm. 

-  Latrinkompostering 

-  Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) + komplett anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall (torr toalettlösning 

och/eller latrinkompost). Ansökan/anmälan ska inkomma vid samma tillfälle. 

 

 

1 h 

1 h 

7 h 

 

Tillsyn   

Inspektion av enskild avloppsanläggning, avgift per inspektion 2,5 h 

Föreläggande av åtgärd för bristande avlopp 2,5 h 

Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten 2,5 h 

Årlig avgift för tillsyn av minireningsverk  2 h 

Övrig återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig avgift enligt 
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taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt  timavgift 

HÄLSOSKYDD ENL 9 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom tätbebyggt område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

1.  Nötkreatur, häst, get, får eller svin  3 h 

2.  Pälsdjur eller fjäderfä (fler än tre hönor) som inte är sällskapsdjur  3 h 

3.  Orm 2 h 

Prövning av ansökan om dispens enligt  

5.  tomgångskörning, 

8.  skötsel av eldningsanordning och 

9.  eldning av trädgårdsavfall §§ från lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

1 h 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift per ansökningstillfälle. 

1 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och miljöskydd 
2 h 

Anmälan som anges i 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för den som avser driva eller arrangera  

1.  verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, 

akupunkturnålar, piercingverktyg eller annan liknande skärande eller stickande verktyg 

6 h 

2.  bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 6 h 

3.  Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, särskola, 

gymnasiesärskola, specialskola, sameskola, eller internationell skola 

6 h 

Tillsyn  

För regelbunden återkommande tillsyn av anmälningsplikta verksamheter enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd uttas en fast årlig avgift eller timavgift enligt nedan: 
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Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, 

akupunkturnålar, piercingverktyg eller annan liknande skärande eller stickande verktyg 
timavgift 

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 4 h 

Förskola 

≥8 avdelningar 

5-7 avdelningar 

3-4 avdelningar 

1-2 avdelningar 

Öppen förskola 

 

Grundskola 

≥450 elever 

201-449 

≤200 

 

Fritidsverksamhet 

Grundsärskola 

Gymnasieskola 

Gymnasiesärskola 

Övriga typer av anmälningspliktiga förskolor och skolor 

 

6 h 

5 h 

4 h 

3 h 

Timavgift 

 

 

6 h 

5 h 

4 h 

 

Timavgift 

2 h 

5 h 

2 h 

Timavgift 

För regelbunden återkommande tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd uttas en fast årlig avgift eller timavgift enligt nedan: 

 

1.  byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen timavgift 

2.  lokaler för vård eller annat omhändertagande timavgift 

3.  samlingslokaler där många människor brukar samlas timavgift 

4.  hotell, pensionat och liknade lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad timavgift 

5.  idrottsanläggningar, campinganläggningar och liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många 

människor 

timavgift 

6.  strandbad som är upplåtna för allmänheten och som utnyttjas av många människor 3 h 

7.  lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som inte innebär risk för blodsmitta timavgift 

8.  lokaler för förvaring av djur timavgift 
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Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning enligt 10 kap 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap 12 eller 13 §§ miljöbalken är 

lämpliga eller tillräckliga. 
timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd timavgift 

Handläggning enligt 10 kap 11-13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare timavgift 

Handläggning av anmälan om saneringsåtgärd enligt 18 § förordningen(2007:19) om PCB mm timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar och allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENL 11 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap 10 § miljöbalken 2 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap 10 § miljöbalken 2 h 

Tillsyn  

Tillsyn av vattenverksamhet timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MILJÖBALKEN  

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken timavgift 

Tillsyn  
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Tillsyn av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 5 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 3 h 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar  

(1985:997) 

timavgift 

Information  

Handläggning av information om installation av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilo eller mer CFC, 

HCFC, halon eller HFC enligt 28 § Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

1 h 

Handläggning av information enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring 

av brandfarliga vätskor avseende: 

 

- Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark 1 h 

- Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt 

spillolja 

1 h 

- Förvaring av eldnings- och dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 

10 m3. 

1 h 

- Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 3 h 

Handläggning av anmälan om att cistern tagits ur bruk enligt 9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor  

1 h 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om 

fluorerade växthusgaser 

0,5 h 

Tillsyn i övrigt enligt 14 kap miljöbalken av kemiska produkter timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN  
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Prövning  

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter   

-  Kompostering av latrin 1 h 

-  Slam och filtermaterial 1 h 

-  Förlängt/uträckt tömningsintervall för slam eller urin 2 h 

-  Eget omhändertagande av matavfall i flerbostadshus och verksamheter timavgift 

-  Eget omhändertagande av matavfall i en- och tvåbostadsfastighet 1 h 

-  Eget omhändertagande av matavfall med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp 1 h 

-  Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 1 h 

Tillsyn  

Tillsyn över transportörer av farligt avfall som kräver tillstånd enligt 26 § eller 27 § avfallsförordningen (2001:1063) timavgift 

Övrig tillsyn över avfallshantering och producentansvar timavgift 

MILJÖSANKTIONSAVGIFT – 30 KAP  

Handläggning av miljösanktionsavgift 1 h 



 

 TAXA 14(30) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00491 nr 69780 

 

VERKSAMHETER 

Beskrivning 
 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

JORDBRUK    

Djurhållning m m    

Anläggning för djurhållning med 

1.  mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

2.  mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta 

gyltor), 

3.  mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller 

4.  så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 

1.20. 

1.10 B 6 

Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad. Med en 

djurenhet avses 

1.  en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2.  sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till 

moderdjuret), 

3.  tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4.  en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 

5.  tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar. 

1.11 B 6 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock ej inhägnad. Med en djurenhet avses 

1.  en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2.  sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till 

moderdjuret), 

3.  tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4.  tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor), 

5.  tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 

6.  en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 

1.20 C 3 



 

 TAXA 15(30) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00491 nr 69780 

 

Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

7.  tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 

8.  etthundra kaniner, 

9.  etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns), 

10.  tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 

11.  tvåhundra slaktkycklingar, 

12.  etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 

13.  femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 

14.  tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 

15.  fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. 

För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve 

eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det 

lägsta antalet djur. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1.  renskötsel, eller 

2.  om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1:11 

Odling    

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.       1.30 C timavgift 

Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är 

1.  större än 5 000 kvadratmeter 

2.  2 000-5 000 kvadratmeter, eller 

3.  mindre än 2 000 kvadratmeter 

 

1.3001 

1.3002 

1.3003 

U  

8 

4 

timavgift 

FISKODLING M.M.    

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 

5.10. 

5.20 C 6 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.    

Berg, naturgrus, torv och andra jordarter    



 

 TAXA 16(30) 

 Datum Vår beteckning 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 

1.  omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2.  är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

3.  är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 

4.  endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 

beslut om att täkten är avslutad. 

10.20 B 20 

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd) 10.30 C timavgift 

Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1.  mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

2.  torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 

3.  mer än 50 000 m3 torv (totalt uttagen mängd). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om 

vissa torvfyndigheter eller är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11. 

10.40 C 6 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter  

1.  inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre 

tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

2.  utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 

10.50 

 

10.5001 

 

C 

 

U 

 

16/uppst-

ällning 

timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER M. M.    

Animaliska råvaror    

Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 

15.20.  

15.30 C 8 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en 

produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50 C timavgift 

Vegetabiliska råvaror    

Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.  15.100-1 C 12 



 

 TAXA 17(30) 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara 

per kalenderår.  

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1.  beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 

2.  beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 

3.  verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110. 

15.120 C 25 

Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton 

råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 

enligt 90.10. 

15.130 C 10 

Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.140 C 10 

Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150. 15.160 C 20 

Mjölk, oljor och fetter m.m.    

Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton 

per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.180-3 C 10 

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 

för en produktion av mer än 100 ton men mindre än 5 000 ton per kalenderår. 

15.200 C 5 

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

15.90, 15.170, eller 15.210. 

15.220 C 6 

Drycker m.m.    

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren 

etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-3 C 10 

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 m
3
 maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför 

utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Anmälningsplikt enligt denna 

beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.260 C 20 

Annan livsmedelstillverkning    
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

Anläggning för  

1.  tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, 

2.  tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller 

3.  rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.  

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

 

15.280-3 

15.280-4 

15.280-5 

 

C 10 

Anläggning för framställning av  

1.  mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten  

a)  inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och 

b)  medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

2.  mer än 1000 ton livsmedel, om verksamheten 

a)  inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.290 

b)  medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

 

15.300-2 

 

 

15.300-3 

C 20 

Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10-15.300. 

15.310 C 6 

Foder    

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av 

mer än 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 eller 39§ eller 29 kap 30, 31 eller 32 §. 

15.340 C 10 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton 

produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. 

Anmälningsplikten gäller inte tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 37 eller 39 §. 

15.360 C 10 

TRÄVAROR    

Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § 

eller 19 kap 1 eller 2 §. 

20.10 C 20 

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 

6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndpliktig enligt 3 § 8 kap. 

20.30 C 15 



 

 TAXA 19(30) 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av 

1.  träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på 

a. mer än 1000 kubikmeter fast mått per kalenderår 

b. mer än 3000 kubikmeter löst mått per kalenderår 

2.  pellets eller briketter, baserad på mer än 5000 m
3
 råvara per kalenderår 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

 

 

20.40-3 

20.40-6 

20.40-7 

C  

 

8 

8 

5 

Anläggning för tillverkning av 

1.  fanér eller plywood, eller 

2.  högst 500 m
3 
 spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår. 

20.60 C 15 

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION    

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.  22.10 C 25 

Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 22.20 C 10 

Anläggning 

1.  utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår eller 

2.  med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår 

 

22.40-1 

22.40-3 

C  

6 

8 

KEMISKA PRODUKTER    

Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 

beskrivning i denna bilaga. 

24.100 C 15 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 

1.  gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 

2.  läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 

3.  sprängämnen, 

4.  pyrotekniska artiklar, eller 

5.  ammunition. 

24.110-1 B 20 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

 

Denna punkt gäller 

1.  tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt 

föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klas sificerat som 

”mycket giftigt”, ”giftigt”, ”giftigt för djur och växter”, ”farligt”, ”starkt frätande”, ”cancerogent”, ”misstänkt cancerogent eller 

allergent” eller ”innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk”, 

2.  tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 

3.  tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton 

per kalenderår, eller 

4.  verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 

1.  naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 

2.  mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, 

3.  mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

24.110, eller 

4.  andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. 

24.120-1 C 4 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte apotek och sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-4 C 6 

Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

beskrivningarna i 24.10-24.140. 

24.150 C 20 

GUMMI- OCH PLASTVAROR    

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton men mindre än 2000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår  

1.  mer än 500 men högst 2 000 ton per år  

2.  mer än 100 men högst 500 ton per år  

3.  mer än 50 men högst 100 ton per år  

4.  mer än 1 men högst 50 ton per år  

 

 

25.11-1 

25.11-2 

25.11-3 

25.11-4 

C  

 

40 

16 

10 

6 

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 25.30 C 12 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

1.  produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 

2.  verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20. 

Anläggning för där produktion baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 

1.  tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekaniskt bearbetning, eller 

2.  beläggning eller kalendrering med plast. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.  

25.50 C Timavgif

t 

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER    

Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.70. 26.80 B 60 

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 26.90 B 30 

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 

någon av beskrivningarna i 26.70–26.90. 

26.100 C 20 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton  

1.  betog eller lättbetong per kalenderår, eller 

2.  varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.110 C  

6 

15 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår 26.120 C 24 

Asfaltverk eller oljegrusverk  

1.  som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller,  

2.  som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod 

 

26.150-1 

26.150-2 

C 15 

 

 

Anläggning för tillverkning av varor av asfalt om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller 90.110 26.160 C 15 

METALL OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING    

Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 

1 m
3 
avloppsvatten per kalenderår.  

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1.  beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 

2.  om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.  

28.40 C 10 



 

 TAXA 22(30) 

 Datum Vår beteckning 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 m
3
 avloppsvatten 

per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 

28.20. 

28.60 C 10 

Anläggning för 

1.  järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10, 

2.  vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 m
3 
 avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 

tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10–39.50, 

3.  betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

4.  blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

5.  våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 

6.  termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 

7.  metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. 

28.70-2 C 10 

Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70. 28.71 C timavgift 

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40. 

28.90 C timavgift 

ELEKTRISKA ARTIKLAR    

Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor. 31.30 C 10 

Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 31.60 C 15 

METALLBEARBETNING M.M    

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 m
3 
, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

beskrivningarna i 34.10–34.70, 35.10 eller 35.20. 

34.80-3 C 2 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL    

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 

1.  mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 

39.30 C 4 



 

 TAXA 23(30) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00491 nr 69780 

 

Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

2.  mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 

3.  mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehål-ler någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska 

skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”, 

4.  mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

5.  mer än 500 kilogram i fordonslackering, 

6.  mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 

7.  mer än 15 ton i beläggning av träytor, 

8.  mer än 1 kilogram i kemtvätt, 

9.  mer än 10 ton i läderbeläggning, 

10.  mer än 5 ton i skotillverkning, 

11.  mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 

12.  mer än 5 ton i limbeläggning, 

13.  mer än 5 ton i annan beläggning, 

14.  mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 

15.  mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska 

föreningar som återvinns för återanvändning. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1.  mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

2.  mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 

eller 39.40. 

39.50-1 C 4 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER    

Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.  39.90 C 4 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL VÄRME OCH KYLA    



 

 TAXA 24(30) 

 Datum Vår beteckning 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10. 40.20 C 15 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 MW men mindre än 50 MW 40.51 B 25 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

1.  mer än 15 MW men högst 20 MW, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas,  

2.  mer än 3 MW men högst 15 MW, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, 

3.  mer än 500 kilowatt men högst 3 MW, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, eller 

4.  mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

 

40.6001 

40.60-1 

40.60-2 

40.60-3 

C  

6 

4 

timavgift 

8 

Verksamhet med 

1.  två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 

150 meter, 

2.  ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter som står tillsamman med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3.  ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

40.90 B 5 

Verksamhet med 

1.  ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

2.  två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 

3.  ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det 

andra vindkraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndpliktig enligt 10 eller 11 §. 

40.100 C 4 

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en 

uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom 

vattentäkt. 

40.110 C 6 

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. 40.120 C 6 

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING    

Anläggning för tvättning av  

1.  fler än 5000 personbilar per kalenderår, 

50.10 C 6 



 

 TAXA 25(30) 

 Datum Vår beteckning 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

2.  fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3.  fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

4.  fler än 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår 

Anläggning för tvättning av  

1.  minst 1250 personbilar men högst 5000 personbilar per kalenderår, 

2.  minst 250 tyngre fordon men högst 1000 tyngre fordon per kalenderår 

Med tyngre fordon menas lastbilar, traktorer eller andra liknande vägfordon 

50.1001 U timavgift 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 

1.  mer än 1 000 m
3 
 flytande motorbränsle, eller 

2.  mer än 1 miljon normalm
3 
 gas avsedd som motorbränsle. 

50.20-2 C 6 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER    

Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. 

1.  med mer än 50 anlöp per år 

2.  med mer än 10 och högst 50 anlöp per år 

3.  med högst 10 anlöp per år 

 

63.10-3 

63.10-4 

63.10-5 

B  

16 

8 

6 

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 000 000  fordonskilometer per år 63.1002 U 10 

LABORATORIER    

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.  

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som 

1.  ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga, 

2.  omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller 

3.  ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § denna förordning. 

73.10 C 15 

TANKRENGÖRING    

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10 

74.20 C 12 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

RENING AV AVLOPPSVATTEN    

Avloppsanläggning med en anslutning av fler än 2000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 2000 personekvivalenter 

1.  mer än 20 000 men högst 100 000 personekvivalenter 

2.  mer än 2 000 men högst 20 000 personekvivalenter 

 

 

90.10-2 

90.10-3 

B  

 

60 

38  

Avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter Om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10 90.20-2 C 16 

Avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 men högst 200 personekvivalenter. 90.2002 U 8 

AVFALL     

Mellanlagring    

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av: 

1.  mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2.  mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 

 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller 

tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-3 B 16 

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 

 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller 

tre år innan det återvinns eller behandlas eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30. 

90.40 C 12 

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 

1.  mer än 5 ton oljeavfall, 

2.  mer än 30 ton blybatterier, 

3.  mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 

4.  mer än 30 ton impregnerat trä, eller 

5.  mer än 1 ton annat farligt avfall. 

 

90.50-3 B 12 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  

1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 

2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden farligt avfall inte vid något 

tillfälle uppgår till 

1.  mer än 5 ton oljeavfall, 

2.  mer än 30 ton blybatterier, 

3.  mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 

4.  mer än 30 ton impregnerat trä, eller 

5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det 

bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.60 C 6 

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning mm    

Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.70-2 B 38 

Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70. 

90.80 C 10 

Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för 

förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

90.90 C 10 

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1.  krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2.  om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.100-2 B 8 

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- 90.110-2 C 6 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

eller anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.  

Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

90.119-2 B 20 

Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta 

bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

90.120 C 8 

Användning för anläggningsändamål    

Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 

föroreningsrisken inte endast är ringa. 

90.130-5 B timavgift 

Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 

föroreningsrisken är ringa. 

90.140 C timavgift 

Biologisk behandling    

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte park- och trädgårdsavfall, eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 

90.240. 

90.160-3 B 

 

5 

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall 

1.  den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller 

2.  den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160 

90.170-2 C timavgift 

 

Förbränning    

Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 

90.220. Högst 50 ton per år. 

 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och 

energiåtervinns eller rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

90.230 C timavgift  

Animaliska biprodukter m.m.    

Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, 90.250 C 12 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 

animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 

90.240. 

Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 

eller 90.250. 

90.260 C 12 

Uppläggning    

Uppläggning av muddermassa 

1.  på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

2.  i större mängd än 1 000 ton. 

90.270 B 16 

Uppläggning av 

1.  högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är 

ringa, eller 

2.  inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

90.280 C timavgift 

Deponering    

Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-3 B 20 

Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 

90.300. 

90.310-3 B 15 

Annan återvinning eller bortskaffande    

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om 

anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av 

beskrivningarna i 90.300–90.340. 

90.370 C timavgift 

Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om 

uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton 

90.375 C timavgift 

Anläggning för behandling av farligt avfall om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns och behandlingen leder 

till materialåtervinning. 

90.390 C 7 
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Beskrivning 

 

Kod Prövning
snivå 

Tillsyn 
timmar  

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 

avfallsförordningen (2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 

90.40, 

90.70-90.110, 90.130- 90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420. 

90.430 C 6 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR    

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

92.20-3 C timavgift 

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 92.30 C timavgift 

TEXTILTVÄTTERIER    

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 

1.  verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller 

2.  utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

93.10 C 8 

 

 

TAXA ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN (1988:220)  

Avgiftsskyldig  

1 §  Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstituts 

anvisningar. 

 

Avgift för tillsyn och anmälan  

2 § Avgift för handläggning av anmälan om solarieverksamhet   3 timmar 

3 §  Tillsyn i övrigt enligt strålskyddslagen timavgift 
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Redogörelse över förändringar jämfört med tidigare taxa  

 

I denna bilaga redovisas samtliga föreslagna revideringar av betydelse. 

Mindre redaktionella revideringar redovisas inte. 

Inledande bestämmelser  

Enligt nuvarande taxa får miljö- och tekniknämnden varje år höja de fasta 

avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv sen-

aste månadernas förändring fördelat av konsumentprisindex (till en del av 

25 procent) och lönekostnadsindex (till en del av 75 procent). Förutom att 

aktuell nämnd heter bygg- och miljönämnden så finns det inte längre något 

som heter konsumentprisindex. SKL föreslår att indexreglering numera ska 

ske enligt PVK (prisindex för kommunal verksamhet) istället. Det är ett in-

dex som SKL löpande tar fram genom att priserna för löner, material, tjäns-

ter samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 

 

I första hand expedieras miljöavdelningens beslut med delgivningskvitto 

och i andra hand med mottagningsbevis. När ett beslut inte har lyckats del-

givits adressaten med något av dessa alternativ anlitas en delgivningsman. 

Kostnaden för en delgivningsman är för tillfället 1000 kr. Idag bekostar mil-

jöavdelningen detta men rimligen borde denna kostnad debiteras adressaten.  

Taxebilaga 1 

Avgiften för tillstånd för berg- eller ytjordvärmepump höjs från två timmar 

till tre timmars handläggningsarbete.  

Avgiften för tillsyn av en enskild avloppsanläggning höjs från två timmar 

till två och en halv timmars handläggningsarbete.  

Den årliga tillsynsavgiften för enskilda avloppsanläggningar med markbädd 

med fosforfällning tas bort. 

Tidigare tillämpning om att prövningsavgiften för ansökan om enskilt av-

lopp reduceras med två timmars handläggningsarbete om ansökan inkommit 

inom tre månader efter utförd tillsyn tas bort. 

Avgiften för tillstånd till att hålla fler än tre hönor inom tätbebyggt område 

höjs från två timmar till tre timmars handläggningsarbete. 

 

http://www.habo.se/
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Den årliga tillsynsavgiften för bassängbad höjs från tre timmar till fyra tim-

mars handläggningsarbete.  

Den fasta årliga tillsynsavgiften för skol- och förskoleverksamheter som ti-

digare varit densamma för samtliga verksamheter delas upp i olika intervall 

med olika avgifter beroende på storleken av verksamhet.  

Handläggningsavgiften för miljösanktionsavgifter fastställs till en timme 

istället för att baseras på timavgift. 

Taxebilaga 2 

Mindre fordonstvättar debiteras med timavgift vid utförd tillsyn istället för 

att verksamheterna betalar en fast årlig avgift. 

Verksamheter som innefattar behandling av eget farligt avfall och då be-

handlingen leder till materialåtervinning debiteras en fast årlig tillsynsavgift 

motsvarande sju timmars tillsyn istället för att de timdebiteras. 
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Jämförelse av timtaxan med andra kommuner 

 

I nedanstående tabell redovisas en jämförelse av Håbo kommuns timtaxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Håbo 

kommuns timtaxa är för närvarande 950 kronor och jämförs här mot länets 

andra kommuner samt mot ett antal andra omkringliggande kommuner i 

Stockholms län.  

Kommun Timtaxa Kommentar 

Enköping 1070   

Knivsta 1130   

Sala-Heby 967   

Uppsala 1085   

Östhammar 910 Höjs till 1010 år 2017 

Tierp 1000   

Älvkarleby 994   

Upplands-Bro 1160   

Sigtuna 970   

Järfälla 950   

Sollentuna 975   

Täby 1240 Ska revidera år 2017 

Upplands-Väsby 964   

Medel 1032   

  

http://www.habo.se/
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anna Atterlöf, Samhällsplanerare 
0171-52806 
anna.atterlof@habo.se 

 

Medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ansöka om 

medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner.   

 

Sammanfattning 

En motion om att ansöka om medlemskap i föreningen Sveriges 

Ekokommuner lämnades till kommunen år 2011 från Fred Rydberg (KD). 

Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologisk hållbar 

utveckling i Håbo kommun och kan därmed ansöka om medlemskap i 

Sveriges Ekokommuner. Håbo kommun har varit observatör i Sveriges 

Ekokommuner i väntan på en antagen miljöstrategi.  

Sveriges Ekokommuner är en ideell förening med idag över 100 

kommunmedlemmar. Nätverkets utgångspunkt är ett ekosystem i balans 

som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Politiker och 

tjänstemän i medlemskommunerna får tillgång till ett omfattande kontaktnät 

av kunniga personer i kommuner från hela landet. Medlemskapet innebär en 

kostnad i form av medlemsavgift samt personella resurser för bland annat 

rapportering av gröna nyckeltal. En tjänsteman och en politiker ska även 

utses som kontaktpersoner. Kommunen förväntas delta aktivt i 

nätverket genom att ta till sig och sprida goda exempel och idéer för hållbar 

utveckling.   

Ärendet 

En motion om att ansöka om medlemskap i föreningen Sveriges 

Ekokommuner lämnades till kommunen år 2011 från Fred Rydberg (KD). 

Kommunen undersökte möjligheterna om ett eventuellt medlemskap men 

uppfyllde då inte kraven för att kunna skicka in en ansökan till Sveriges 

Ekokommuner. Håbo kommun gavs möjlighet att vara observatör, vilket 

kommunen varit sedan dess.   

För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Kommunen ska 

ha ett antaget program eller liknande med det uthålliga samhället som ett 

övergripande mål för sina verksamheter. Kommunen förväntas delta aktivt i 

nätverket genom att ta till sig och sprida goda exempel och idéer. Nätverkets 

utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk 

och social utveckling. Fyra hållbarhetsprinciper ska vara vägledande för 

kommunens utveckling. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för 

systematisk: 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2016/00498 nr 69692 

 

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.  

Till exempel fossilt kol, olja och metaller. 

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.  

Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande 

kemikalier. 

3. Undanträngning med fysiska metoder.  

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.  

4. Hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina 

behov.  

Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.  

Sveriges Ekokommuner är en förening som bildades år 1995 av landets 

dåvarande 20 ekokommuner. Numera finns det 104 ekokommuner och över 

fyra miljoner svenskar bor i en ekokommun. Eftersom ett beslut om 

medlemskap ska fattas på högsta politiska nivå i kommunen, lyfts frågorna 

kring hållbar utveckling högre upp på dagordningen.  

Varje medlemskommun utser en politiker och en tjänsteman som 

representerar kommunen. Sveriges ekokommuner erbjuder ett forum och en 

mötesplats där medlemmarnas politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter 

och lär av varandras goda exempel. 

Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologisk hållbar 

utveckling i Håbo kommun och kan därmed ansöka om medlemskap i 

Sveriges Ekokommuner.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Årlig medlemsavgift på cirka 10 000 SEK samt resekostnader till årsmöte. 

Ökade personella resurser i och med medlemskapets åtaganden i form av 

rapportering till Sveriges Ekokommuner samt kontaktpersoner (en politiker 

och en tjänsteman). 

Kommunstyrelsens förvaltning står för finansieringen.   

Uppföljning 

Uppföljning sker genom information till Kommunstyrelsen när Sveriges 

Ekokommuner fattat beslut om Håbo kommuns deltagande. 

Kontaktpersoner som ska representera kommunen utses vid detta tillfälle vid 

ett eventuellt medlemskap.  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse, För- och nackdelar, Medlemskap i föreningen Sveriges 

Ekokommuner, KS 2016/00498 nr 69735. 

– Redovisning av beredd motion om medlemskap i Sveriges 

Ekokommuner, motionär: Fred Rydberg (KD), KF § 84, KS 2011/24.   

__________ 
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Beslut skickas till 

Samhällsplanerare 

Bygg- och miljöförvaltningen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2011-06-13  

Kommunfullmäktige  

KF § 84 KS 2011/24 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1544 

           

           

 

Redovisning av beredd motion om medlemskap i Sveriges Eko-
kommuner, motionär: Fred Rydberg (KD) 

Fullmäktige överlämnade motionen till miljö- och tekniknämnden för be-

redning 2011-02-28, § 25. 

Av motionen framgår bland annat följande: Sveriges Ekokommuner är ett 

nätverk för kommuner och landsting med ambitioner att verka för en hållbar 

utveckling. Att tillsammans med andra kommuner dela erfarenheter och 

kunskaper på miljöområdet innebär många vinster. 

Motionären föreslår at kommunen ansluts till föreningen. Kravet för att an-

sluta sig till föreningen är att fullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar att 

låta fyra principer för en hållbar utveckling vara vägledande för kommunens 

verksamhet. 

 Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen. 

 Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i natu-

ren. 

 Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte 

systematiskt utarmas. 

 Effektiv och rättvis resursomsättning. 

 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

att anta de fyra Systemvillkoren som vägledande för kommunens verksam-

het och dess olika beslut samt att ansöka om medlemskap i Sveriges Eko-

kommuner. 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2011-05-18, § 73, framgår bland an-

nat följande: 

För att Håbo kommun ska kunna ansöka om medlemskap i Sveriges Eko-

kommuner krävs ett gediget arbete med att ta fram ett miljö- och hållbar-

hetsprogram. Detta görs företrädesvis under samt arbetas ihop med den fö-

reslagna miljöplanen/programmet 2011-2012. Miljöprogrammet kan däref-

ter antas under vintern 2012. Detta skulle innebära att kommunen tidigast 

vintern 2012 kan ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Under 

arbetes gång med miljöprogrammet kan Håbo kommun dock delta som ob-

servatör i Sveriges Ekokommuner. 

Sveriges Ekokommuner är en ideell förening som grundades 1995 och som 

strävar mot målet att alla Sveriges kommuner ska bli hållbara. Verksamhet-

en grundar sig på Det Naturliga Stegets definition av hållbar utveckling som 

bygger på principen att ett hållbart samhälle är ett samhälle som kan behålla 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2011-06-13  

Kommunfullmäktige  

KF § 84 KS 2011/24 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1544 

           

           

 

sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga att tillgo-

dose sina behov inte hindras. I dag har Sveriges Ekokommuner 80 med-

lemmar (varav två är Enköping och Sigtuna). 

För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska 

kommunen ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett över-

gripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 

21. Kommunen ska bedriva sitt arbete enligt det antagna programmet och de 

fyra systemvillkoren ska beaktas i samtliga kommunala beslut. 

De fyra systemvillkoren är: 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för: 

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

3. Undanträngning med fysiska metoder. 

4. Hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. 

 

Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan besluta redan nu om att 

anta de fyra systemvillkoren som vägledande för kommunens verksamhet. 

För att dessa ska implementera bör de också arbetas in i det kommande mil-

jöprogrammet. 

För att godkännas som medlemmar i Sveriges Ekokommuner måste kom-

munen vidare ha antagit ett hållbarhetsprogram. Enligt beslut i miljö- och 

tekniknämnden  2011-04-06 gavs miljö- och teknikförvaltningen i uppdrag 

att arbeta fram ett miljöprogram under mandatperioden, vilket anses giltigt 

som hållbarhetsprogram. Den uppskattade tiden för att ta fram ett miljöpro-

gram är 1,5 år. Miljöprogrammet kan därefter antas under vintern 2012.  

Det finns en möjlighet för Håbo kommun att delta som observatör utan röst-

rätt i Sveriges Ekokommuner under tiden som vi tar fram ett miljöprogram. 

Detta i enlighet med Sveriges Ekokommuners stadgar: 

§ 4 Kommun, som ännu inte fattat erforderliga beslut för medlemskap får 

deltaga i föreningens möten som observatör utan rösträtt under ett år. 

Nämndens beslut 

1. Godkänna förvaltningens svar på motionen och därmed anse motionen 

besvarad. 

2. Överlämna svar på motionen till kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

– Motion från Fred Rydberg (KD). 

– Fullmäktiges beslut 2011-02-28, § 25. 

– Miljö- och tekniknämndens beslut 2011 05-18, § 73. 

– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2011-05-23 § 106. 

 

Styrelsen instämmer i nämndens yttrande.  

 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

 

I samband med fullmäktiges behandling av ärendet meddelar miljö- och 

tekniknämndens ordförande att förvaltningen för närvarande undersöker 

möjligheten för deltagande i föreningens möten som observatör, utan röst-

rätt, under ett år. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till miljö- och tekniknämndens ytt-

rande 2011-05-18, § 73 samt förvaltningens undersökning om möjligheten 

till kommunens deltagande i föreningens möten som observatör, utan röst-

rätt under ett år, att motionen därmed ska anses besvarad. 

_________ 

Beslutsexpediering 

Miljö- och tekniknämnden 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Anna Atterlöf, Samhällsplanerare 
0171-52806 
anna.atterlof@habo.se 

 

För- och nackdelar, Medlemskap i föreningen Sveriges 
Ekokommuner 

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för 

kommuner, landsting och regioner i form av en ideell förening för hantering 

av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar 

utveckling. 

Ekokommunkonceptet lanserades år 1980 och utgångspunkten var den fina 

miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den lokala livsstilen som den 

bas som utvecklingsstrategin skulle byggas på. Genom ett samspel med 

naturen skulle även arbetstillfällen skapas. Prefixet Eko, som till början var 

en förkortning av ekologi, kom på ett tidigt stadium också att stå för 

ekonomi. Föreningens utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för 

en hållbar ekonomisk och social utveckling. 

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle 

utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska 

och sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det 

hållbara samhället och föreningens verksamhet. Sveriges Ekokommuner ska 

vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för 

en hållbar utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara 

opinionsbildare, pådrivare, dvs en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en 

kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte 

mellan lokala aktörer nationellt och internationellt. 

Sveriges Ekokommuner använder sig av tolv stycken nyckeltal i syfte att 

följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om 

utvecklingen går mot ett hållbart samhälle, främst gällande ekologisk 

hållbarhet. Nyckeltalen är framtagna utifrån de nationella miljömålen och 

utvalda av medlemmarna själva. De ska inte innebära ett för stort merarbete 

att ta fram data samtidigt som de ska vara intressanta för flertalet 

kommuner. De ska också vara möjliga att påverka genom ett aktivt 

kommunalt arbete.  

Det är viktigt att det finns en kontinuitet i inrapporteringsmetodiken hos den 

enskilda kommunen för att kunna utläsa trender. För att underlätta 

inrapporteringen och redovisningen av nyckeltalen använder sig Sveriges 

Ekokommuner av miljöbarometern som verktyg. Miljöbarometern är ett 

digitalt verktyg som underlättar uppföljningen och jämförelsen av 

miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Föreningen arbetar även aktivt 

med social hållbarhet och följer ett pågående forskningsarbete kring detta. 

Förhoppningen är att så småningom komplettera de gröna nyckeltalen med 

ett mer specifikt nyckeltal för social hållbarhet.  
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Föreningens verksamhet finansieras av en årlig medlemsavgift. Avgiften för 

medlemskapet bestäms varje år på årsmötet. För närvarande är den fasta 

avgiften 4 000 SEK och den rörliga 30 öre per kommuninvånare med ett 

maxtak på 150 000 SEK. Det innebär en årlig kostnad för Håbo kommun på 

cirka 10 000 SEK.  

Samlade för- och nackdelar med ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

Fördelar med medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

 Färdigt framarbetade gröna nyckeltal för att följa utvecklingen 

mot ekologisk hållbarhet. Nyckeltalen är ett bra sätt att se hur 

kommunen står gentemot de nationella miljömålen. 

 Kommunen får tillgång till miljöbarometern som ger stöd i 

arbetet och hjälper till med nyckeltalen där det går att jämföra sig 

med andra kommuner samt utläsa trender. 

 Synergieffekter i form av att kommunen kan använda sig av 

nyckeltalen i uppföljningen av kommunens miljöstrategi vilket även 

medför att kommunen lättare kan kommunicera kommunens 

miljöarbete internt och externt.  

 Håbo kommun kan ta del av och påverka framtagandet av 

nyckeltal som rör social hållbarhet. 

 Politiker och tjänstemän i kommunen får tillgång till ett 

omfattande kontaktnät av kunniga personer. 

 Föreningen erbjuder kunskapshöjande utbildningar, möten och 

nätverksträffar. 

 Medlemmarna kommer från hela landet och inte bara regionen 

som många andra nätverk innebär. Kommunerna är både stora och 

små och det är därför lätt att hitta en annan kommun som påminner 

om sin egen att utbyta erfarenheter med. 

Nackdelar med medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

 Kommunen blir hänvisad till nyckeltal som gör arbetet med 

uppföljning mindre flexibel. 

 Årlig medlemsavgift på cirka 10 000 SEK samt resekostnader 

till årsmöte. 

 Ökade personella resurser i och med medlemskapets åtaganden i 

form av rapportering till Sveriges Ekokommuner samt 

kontaktpersoner (en politiker och en tjänsteman). 
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 Sveriges ekokommuner är en nätverksorganisation och 

kommunen måste vara aktiv för att få ut något av medlemskapet. 

 Medlemskapet innebär inte att man kan ta del av färdiga koncept 

för att lyckas med hållbarhetsarbetet med exempelvis mallar. 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
0171-464 378 
anton.karlsson@habo.se 

 

DPL 437, detaljplan för Väppeby 7:12 m fl (Bålsta Centrum etapp 
3) 

Förslag till beslut  

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Väppeby 

7:12 m.fl. (Bålsta centrum etapp 3) 

2. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom 

två år. 

3. Återta lämnat beslut om planuppdrag för Väppeby 7:12, 

Stockholmsvägen (KS2011/116).   

 

Sammanfattning 

Som del i utvecklingen av Bålsta centrum föreslås Kommunstyrelsen 

besluta om planuppdrag för Väppeby 7:12 m.fl. (Bålsta centrum etapp 3). 

Etappen sträcker sig längs med Stockholmsvägen fram till Björksäterkyrkan 

och Tvåhusplanens område. Syftet med planen är att möjliggöra för 

bostadsbebyggelse i kvartersstruktur mellan Stockholmsvägen och 

Mälarbanan, i linje med planprogram för Bålsta centrum. Viktiga frågor blir 

bland annat kvartersstrukturens möte med omgivande bebyggelse samt gatu- 

och grönstruktur. Beslut om planuppdrag förutsätter återtagande av tidigare 

planuppdrag Väppeby 7:12, Stockholmsvägen 115.  

 
Ärendet 

Bakgrund 

Fastighetsägaren av bland annat Väppeby 7:12 är sedan 2010 involverad i 

ett planuppdrag inom etapp tre i planprogram för Bålsta centrum. 

Planuppdraget gavs innan planprogrammet tagits fram och syftade, till 

skillnad från planprogrammets bostäder (med handel/verksamheter i 

bottenplan), till en markanvändning i form av handel, kontor och hotell.  

Med etapp ett, Resecentrum, närmandes en granskning och kommande 

antagande, finns anledning att börja undersöka förutsättningarna för en 

ytterligare etapp av centrumutvecklingen. En anledning som tidigare 

nämnda fastighetsägare visat intresse för, och under sensommaren stämdes 

intresset av med övriga fastighetsägare inom tänkt planområde. Samtliga 

fastighetsägare, däri inkluderat så väl företagare som privatpersoner, har 

utryckt en positiv inställning, men med reservationer för att frågor som 

tillfällig evakuering av hyresgäster, tidsram med mera ingår i planarbetet. 

Etappföljden, ett till tre, följer av att etapp två (där det sedan tidigare finns 

ett planuppdrag) involverar samma aktörer (byggherrar) som etapp ett. 

Förvaltningen bedömer det inte som troligt att etapp två byggs ut i direkt 

anslutning till etapp ett, exploatörerna kommer troligen ha fullt upp med den 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-14 KS 2016/00497 nr 69716 

 

första etappen. Etappernas numrering indikera inte en fastlagd utbyggnads 

riktning, utan visar främst på sammanhang mellan delar av programområdet. 

I etapp tre ges ytterligare aktörer möjlighet att vara med och utveckla Bålsta 

Centrum. Samtidigt bedöms inte arbete med etapp tre försvåra arbete med 

etapp två, när det väl kommer igång. Alla tre etapper är starkt beroende av 

varandra och oavsett arbetsgång ska övergripande strukturer samordnas. 

Etapp tre möter, i söder, upp mot småhusbebyggelsen på motsatt sida 

Stockholmsvägen och den norra delen ansluter till Mansängen och framtida 

ytterligare etapper av centrumutvecklingen. På motsatt sida kapellvägen 

ansluter området till Björksäterkyrkan och Tvåhusområdet. 

Planprogram för Bålsta centrum (2012) 

Planprogrammet för Bålsta centrum har bland annat som mål att uppnå 

byggande av fler bostäder, som förändring och förtätning, där 

huvudkvalitéer är utveckling av grönstrukturen (parker och grönytor), 

välfungerande gång- och cykelstråk samt en omdaning av Stockholmsvägen 

till stadsgata. Programmet specificerar även ett antal nycklar för att nå ända 

fram. Däribland återfinns lokaler för verksamheter i bottenplan, 

sammanhängande stadsrum och gaturum med blandade flöden av 

trafikanter. 

Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta Centrum (2014) 

Som fortsatt del i utvecklingen togs ett idé- och gestaltningsprogram fram. 

Programmet tar fasta på både den fördjupade översiktsplanen och tidigare 

nämnda planprogram, men bygger vidare och går djupare i en ambition om 

att sätta tydliga riktlinjer för utformning av kvarter och de offentliga 

rummen däremellan. Programmet ska vara vägledande vid fortsatt 

detaljplanering och stöd vid bygglovsprövning. 

Enligt programmet beräknas etapp tre innehålla cirka 44 000 kvm bostäder 

(ca 440 lägenheter) fördelat i fyra kvarter mot Stockholmsvägen samt ett 

kvarter och två lamellhus mot järnvägen. Programmet lägger stor vikt på 

variation, både i fasadmaterial och i våningsantal. Inom etapp tre anges 

möjlig variation av våningar till mellan tre och fem. Till skillnad mot etapp 

ett, där antal våningsplan frångått programmet, möter etapp tre både 

villabebyggelse, Björsäterkyrkan samt den kommande småstadsliknande 

bebyggelsen inom tvåhusplanen (med 12 till 16 meters byggnadshöjd). 

Dessa möten hanteras bäst med våningsantal i linje med idé- och 

gestaltningsprogrammets intentioner.  

Förutom bostäder rekommenderar programmet även handelsyta om cirka 

1000 kvm. Redan i initiala samtal med fastighetsägare finns dock en tydlig 

ambition om att behålla handels- och verksamhetsunderlaget som finns 

inom området idag. Del i planarbetet kommer därför vara att undersöka 

förutsättningar för utökad yta för lokaler, främst mot Stockholmsvägen men 

tänkbart även vid platsbildningar genom eller i kvartersstrukturen. 
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Etapp tre 

Området har flertalet aspekter och intressen att ta tillvara och väga mot 

varandra. Några frågor, som avstånd till järnväg och Stockholmsvägen får 

svar i samklang med etapp ett. Andra frågor kräver platsspecifika tankar och 

idéer, som omfattningen av lokaler i bottenplan, hanteringen/flytt av 

bensinstation (OKQ8) samt mötet med andra planer, etapper och befintlig 

bebyggelse. 

Närmare beskrivning av platsens förutsättningar och riktlinjer till förändring 

framgår av planprogram och idé- och gestaltningsprogram för Bålsta 

centrum. Mot bakgrund och med stöd i programmens beskrivningar, föreslår 

Bygg- och miljöförvaltningen att Kommunstyrelsen beslutar, om 

återtagande av planuppdrag för detaljplan för Väppeby 7:12, 

Stockholmsvägen (KS2011/116), samt om nytt planuppdrag för Väppeby 

7:12 mfl (Bålsta Centrum etapp 3). 

Planläggningen föreslås handläggas med så kallat standardförfarande då 

planen bedöms vara av intresse för allmänheten.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planläggningen finansieras av exploatör(erna), för de större aktörerna 

(företagare) via planavtal och med möjlighet för de mindre (privatpersoner) 

via planavgift. 

Uppföljning 

Fortsatt planarbete följs upp, via beslut i Kommunstyrelsen, när handlingar 

för samråd finns upprättade. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga – Detaljplan för Väppeby 7:12 m.fl. (Bålsta centrum etapp 3)  

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Kartbilaga, Detaljplan för Väppeby 7:12 m fl, Bålsta centrum Etapp 3 

Etapp tre av Bålsta centrum avgränsas i nordöst av Mälarbanan, i sydöst av Tvåhusplanen, i väster av Stockholmvägen och i nordväst av 

brittsättervägen. 

 
Avgränsning av etapp 3 i rött samt tidigare planuppdrag i gult. 
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Avgränsning av planområdet utifrån idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta Centrum(svart linje visar sektionens skärning (nästa sida) 



 

 Status 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-14 KS 2016/00497   

 

 

 
Gestaltningsförslag av Bålsta Centrum , varierade stilar, fasader och hushöjder. 

 

 

 
Sektion genom etappen, med befintlig bebyggelse inom Mansängen längst till vänster. 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anna-Karin Bergvall, Förvaltningschef 
0171 52825 
anna-karin.bergvall@habo.se 

 

Genomförande av särskilt boende vid kyrkcentrum, Gillmarken 
1:1 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 

upphandling av nytt särskilt boende, om cirka 60 platser, på rubricerad 

fastighet med förutsättning av externt ägande av fastigheten och att 

kommunen förhyr lokalerna. 

   

 

Sammanfattning 

Håbo kommun har behov av fler vårdplatser för särskilt boende. I den 

lokaliseringsutredning som har genomförts har ett läge invid Kyrkcentrum, 

på de av kommunen ägda fastigheterna Gillermarken 1:1 med flera, 

beslutats lämplig för ändamålet och avses planläggas för det ändamålet.  

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om planuppdrag för nytt särskilt 

boende om cirka 60 lägenheter på platsen.  

För att genomföra projektet är avsikten att det ska vara en extern 

fastighetsägare, och platserna ska garanteras enskilda som har ett 

biståndsbeslut från Håbo kommun. 

Ärendet om genomförande av särskilt boende vid Kyrkcentrum behandlades 

på kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2016 § 83 varvid ärendet 

återremitterades till förvaltningen för ytterligare utredning.     

 
Ärendet 

Håbo kommun har behov av fler vårdplatser för särskilt boende genom att 

antalet äldre i kommunen ökar. Mot den bakgrunden avses ett nytt boende 

lokaliseras till ett läge invid Kyrkcentrum på fastigheterna Gillermarken 1:1 

med flera. Föreliggande ärende hanterar förutsättningarna för ett 

genomförande av ett sådant boende.  

Kommunstyrelsen har 2016-05-23, § 106, fattat beslut om planuppdrag för 

särskilt boende på den aktuella platsen invid Kyrkcentrum.  

I utredning av läge och hur projektet ska genomföras har ett samarbete 

förevarit mellan socialförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, tekniska 

avdelningen och upphandlingsenheten. Lokaliseringen till ett läge invid 

Kyrkcentrum har bedömts god, då det blir ett centralt läge med nära 

koppling till gamla Bålsta och intressanta möjligheter till samverkan med 

verksamheten i intilliggande Kyrkcentrum.  
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Omfattningen av det särskilda boendet har här bedömts till cirka 60 

vårdplatser, varav cirka sju platser ska vara korttidsboende för demenssjuka. 

Därutöver är det önskvärt om det ryms inom den blivande byggrätten att det 

anläggs åtta platser för korttidsboende. Anläggningen ska vidare innehålla 

lokal med dagverksamhet för demenssjuka, hjälpmedelsförråd, utrymme för 

träning och rehabilitering där även äldre som bor hemma ska kunna delta.   

I det beslut om återremiss till förvaltningen som lämnades i 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2016 begärdes en utredning 

som belyser för- och nackdelar med byggande i egen regi i förhållande till 

externt ägande samt ekonomiska konsekvenser förknippat med de två 

alternativen. Dessutom skulle synpunkter inhämtas från Kommunala 

pensionärsrådet, KPR, och Kommunala handikapprådet, KHR. 

Ekonomienheten har fullföljt uppdraget och tagit fram en ekonomisk analys 

som bifogas ärendet ” För- och nackdelar med eget ägande respektive 

förhyrning från en extern hyresvärd samt ekonomiska konsekvenser” 

daterad 2016-09-09. Stöd och faktagranskning har inhämtats från Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB.  

Huvudmannaskapet för anläggningen/fastigheten har analyserats huruvida 

det ska vara Håbo kommun som äger fastigheten eller om det ska vara 

Håbohus eller annan extern fastighetsägare. Förvaltningen konstaterar att 

det finns ekonomiska fördelar med att Håbo kommun äger det särskilda 

boendet såväl på kort som lång sikt. Men eftersom tillräckliga personella 

resurser inte finns i form av byggledare och övrig personal inom 

förvaltningen som kan hålla ihop byggprojektet görs bedömningen i nuläget 

att ett externt ägande är att föredra (med externt ägande inkluderas även 

Håbohus). 

Vad gäller synpunkter från de två råden så har information delgivits råden 

men ännu har inget av råden inkommit med synpunkter. De har fått 

information att det går bra fram till den 4 oktober 2016 att komma med det 

de vill framföra.    

Vård- och omsorgsnämnden har i sin verksamhetsanalys angett att ett 

boende med minst 40 platser behövs senast mars 2019. Projektet har nu 

landat vid att 60 lägenheter torde bli en effektiv lösning, och ger samtidigt 

marginal för det ökande behovet. I senare skede har framförts önskemål om 

att det särskilda boendet vid Kyrkcentrum även bör innehåll åtta 

korttidsplatser. 

Därutöver har nämnden även räknat med att 20 boendeplatser skulle stå 

klara som en tillfällig lösning redan till mars 2017, och detta då i avvaktan 

på den permanenta lösningen. Det har dock visat sig att med hänsyn till 

främst långa leveranstider för den typen av bostadsmoduler så ter det sig 

inte möjligt att åstadkomma inom önskad tidsram. Därför blir det än 

viktigare att den permanenta lösningen med särskilt boende vid 

Kyrkcentrum kan komma till stånd snarast möjligt.    
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Håbo kommun har för avsikt att vårdplatserna ska garanteras enskilda som 

har ett biståndsbeslut från Håbo kommun. Det betyder då att för att kunna 

genomföra det nya särskilda boendet med premisserna att extern 

fastighetsägare ska äga och förvalta, men vårdplatserna ska garanteras 

enskilda med biståndsbeslut från Håbo kommun, ser berörda 

förvaltningar/avdelningar att det med beaktande av LOU mest lämpliga är 

att genomföra en upphandling av projektet och med förutsättningen att 

kommunen avser att förhyra lokalerna.  

Ett förfrågningsunderlag kommer då att tas fram med dessa förutsättningar 

för projektets genomförande. I förfrågningsunderlaget kommer också 

platsens fysiska förutsättningar att tydligt beskrivas. Anbudsgivare ska 

kunna lämna ett konkret förslag på det särskilda boendets utformning och 

gestaltning som ska beakta platsens fysiska förutsättningar samt uppfylla 

den funktionsbeskrivning och övriga villkor som kommer att ingå i 

förfrågningsunderlaget. Avsikten är att utsedd vinnare sedan aktivt deltar i 

utformningen av den detaljplan som ska möjliggöra genomförandet av 

projektet.  

I förfrågningsunderlaget kommer att framgå att kommunen förbinder sig att 

hyra lokalerna och det handlar troligen om 20 år (eventuellt längre) i syfte 

att garantera vårdplatserna till enskilda med biståndsbeslut från Håbo 

kommun så länge som det låter sig göras på lämpligt sätt. Att kommunen 

förhyr lokalerna från byggherren behöver inte betyda att kommunen ska ha 

vårddriften i egen regi, utan kommunen kan framöver välja att göra en 

upphandling av vårddriften.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Håbo kommun kommer att blockhyra lokalerna och sedan träffa hyresavtal 

med enskilda. Vård- och omsorgsnämnden kommer att få ökade kostnader 

för verksamheten dels i form av hyra och dels för vårddriften.  

Uppföljning 

Efter genomförd upphandling ska erforderliga avtal tecknas med utsedd 

byggherre och avtalen ska godkännas i kommunstyrelsen och/eller 

kommunfullmäktige.  

De avtal som ska träffas utöver avtalet kopplat till upphandlingen är 

markanvisningsavtal, hyresavtal, köpeavtal och genomförandeavtal.    

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga 

– Ekonomisk analys daterad 2016-09-09 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen  
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Vård- och omsorgsnämnden 

Upphandlingsenheten   

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

 

Ekonomisk analys för- och nackdelar med eget ägande 
respektive förhyrning från en extern hyresvärd samt 
ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner komplettering – Ekonomisk analys för- 

och nackdelar med eget ägande respektive förhyrning från en extern 

hyrsvärd samt ekonomiska konsekvenser   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till förvaltningen att till 

kommunstyrelsen komplettera en utredning som belyser för- och nackdelar 

med byggande i egen regi i förhållande till externt ägande samt ekonomiska 

konsekvenser. 

Det är oerhört svårt att belysa alla konsekvenser som de olika alternativen 

har, men ett teoretiskt resonemang redovisas i tjänsteskrivelsen på för- och 

nackdelar. Vad gäller ekonomiska bedömningar kan det endast göras på 

översiktlig nivå och endast som en beräkningsmodell. För att få fram exakta 

beräkningar måste dels upphandling ske på eget byggande, dels måste 

eventuellt externa fastighetsägare ge kommunen ett underlag på hyresnivåer 

och vilka delar av driftskostnader som ingår i hyran utifrån kommunens 

beställning exempelvis genom funktionsbeskrivning, kravspecifikation etc. 

Dessutom kan kalkylförutsättningarna förändras markant beroende på hur 

ett äldreboende byggs och utformas. Det som kalkylen inte fångar upp är 

hur olika konstruktioner av äldreboendet kan förbilliga driften av vården i 

form av personalkostnader etc.   

Exempelvis kan man hitta smarta lösningar som per kvm är något dyrare, 

men som sparar in total yta så att total hyreskostnad minskar. Kommunen 

har till skillnad från privata aktörer inte erfarenhet av att utforma 

byggnaderna som kan leda till att personalkostnaden kan minskas utan att 

för den delen tumma på kvaliteten. Denna besparing är ofta något som 

glöms bort i processen. Eftersom privata aktörer bygger åt så många olika 

aktörer har de under årens lopp samlat på sig en hel del smarta lösningar 

som med fördel kan användas.  

Vad gäller hyresnivåer mellan olika alternativ i modellen så varierar nivån 

mellan 1 620 -1 665 kr/kvm, där 1 620 kr/kvm är den internhyra som Håbo 

kommun sätter på objektet. Skillnaden förklaras av dels avkastningskrav 

som ett privat företag har dels av ett beräknat markköp i kalkylen för 

Håbohus AB och för en privat aktör eftersom kommunen äger marken där 

äldreboendet skall lokaliseras. 
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Skillnaderna mellan privata fastighetsägare och kommunalt ägande har även 

belysts utifrån momslagstiftningen och utifrån den statliga 

investeringsbidraget för äldreboende som finns att söka för åren 2016-2018. 

 

Vid en sammanvägning av samtliga parametrar så finns det både för- och 

nackdelar med olika alternativ, rent ekonomisk finns det fördelar med ett 

kommunalt ägande både på kort- och på långsikt. Rent konstruktions-, 

kompetens- och erfarenhetsmässigt finns det fördelar med privatägande. 

Ytterligare en aspekt som ger privatägande en fördel är att byggprocessen 

blir något kortare på grund av att de har större erfarenheter av att bygga 

äldreboende för olika aktörer.  

Sedan återstår att bedöma för- och nackdelar med att äga, kontra att inte äga, 

ett 20 år gammalt äldreboende efter kalkylperiodens slut. Om behovet av 

äldreboende fortfarande finns 20 år framåt så borde man kunna nyttja 

fastigheten ytterligare några år – 47 år är den sammanvägda 

nyttjandeperioden enligt kommunens komponentavskrivningsmodell. De 

för- och nackdelar som är mest relevanta ur kommunens synvinkel 

redovisas på sid 9-10. 

I slutändan är det en politisk avvägning som måste göras vid val av eget 

ägandet eller förhyrning av äldreboendet. 

Förvaltningen har även anlitat revisionsföretaget PWC för sakgranskning av 

tjänsteskrivelsen och för komplettering av information som kan vara av 

särskilt  betydelse för kommunen att känna till vid vägval kring ägandet 

eller förhyrning av ett äldreboende. PWCs synpunkter och noteringar 

framgår av bilaga 1. Ett exempel på ett hyreskontrakt med tillhörande 

handlingar bifogas till tjänsteskrivelsen. Hyreskontraktet är från ett 

äldreboende i Salems kommun mellan kommunen och en privat 

fastighetsägare.   

 
Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83 Dnr 2016/00434 lämnas 

nedan ett yttrande från förvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till förvaltningen att till 

kommunstyrelsen komplettera en utredning som belyser för- och nackdelar 

med byggande i egen regi i förhållande till externt ägande samt ekonomiska 

konsekvenser. 

Det är oerhört svårt att belysa alla konsekvenser som de olika alternativen 

har, men nedan följer ett resonemang på för- och nackdelar samt 

ekonomiska kalkyler. 

Kalkylförutsättningar 

Vad gäller ekonomiska bedömningar kan det endast göras på översiktlig 

nivå. För exakta beräkningar måste dels upphandling ske på eget byggande, 
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dels måste eventuellt externa fastighetsägare ge kommunen ett underlag på 

hyresnivåer och vilka delar av driftskostnader som ingår i hyran. Indikativa 

hyresnivåer har inhämtats från olika intressenter och ingår i jämförelser 

mellan olika alternativen. Märk att det endast är indikativa nivåer och 

förutsätter totalt 4800 kvm uppdelat på 2380 kvm för boende i 68 lägenheter 

om 35 kvm och övriga utrymmen om 2420 kvm för kök, matsal, 

personalrum e.t.c 

När det gäller egenregi kalkyl är beloppen baserade på det äldreboende som 

kommunen äger vad gäller investeringen. Driftkostnaderna är avstämda med 

Håbohus AB. Den interna hyran för förvaltningen är satt till 1 620 kr/kvm 

och den ska motsvaras av den faktiska kapitalkostnaden samt kostnaden för 

drift och underhåll. 

Ekonomiska analyser bygger på tre olika inriktningar Eget ägande, Håbohus 

AB äger kommunen hyr, externt ägande kommunen hyr. 

Den använda kalkylräntan är summan av direktavkastningskrav och 

inflation.  

Risker och skillnader med olika ägandeformer. 

Nedan följer ett teoretiskt resonemang av skillnader och risker mellan de 

olika alternativen som kan vara av betydelse för Håbo kommun. Eftersom 

det inte har genomfört några empiriska studier kring ägandet eller hyra av 

verksamhetslokaler har faktaunderlaget inhämtats från SKLs skrift Äga eller 

hyra verksamhetslokaler. 

1. Skillnader i drifts- och underhållskostnader, inkl. ombyggnader. 

Håbo Kommun och Håbohus AB, är relativt små förvaltningsorganisationer 

i jämförelse med privata externa aktörer. En större organisation har normalt 

sett större möjligheter att driva verksamheter kostnadseffektivt. Utredning 

har dock påbörjats om en organisationsöversyn av kommunens 

verksamhetsfastigheter i en koncernstruktur. 

Andra saker som framhålls är stordriftsfördelar såsom billigare inköp av 

material och tjänster och en extern fastighetsägare har bättre incitament att 

göra rätt insatser i fastigheten, (för att förbättra ekonomin och därmed 

vinsten). 

2. Skillnader i riskbedömning och hur mycket man är beredd att betala 

för att undvika vissa risker. 

Det finns huvudsakligen fyra typer av risker, tekniska risker, risker knutna 

till förhandlingspositionen och risker för kapitalförluster och 

marknadsförändringar, samt de kostnader som är förknippade med de 

tekniska riskerna. För extern fastighetsägare är det den tekniska risken och 

kostnaderna för dem som är den stora riskfaktorn. Övriga risker bedöms 

idag inte ha någon avgörande betydelse vid val av finansiering/ ägandeform. 

Det som kan skilja i riskbedömningen är att en extern ägare som har ett 
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större fastighetsbestånd har bättre kontroll och erfarenhet av att underhålla 

och reparera liknande objekt. 

 

3. Skillnader när det gäller flexibilitet för kommunen. 

Ofta betonar man i litteratur att det är flexiblare att hyra än att äga sina 

lokaler. Det är då lättare att förändra sin lokalvolym utifrån förändrade 

verksamhetsbehov. Eftersom det oftast skrivs relativt långa hyreskontrakt, 

på t.ex. 20 år, så ger ju denna typ av kontrakt snarare sämre flexibilitet 

jämfört med att äga. Det är alltså viktigt hur hyreskontraktet/en utformas för 

att erhålla en hög flexibilitet och stabilitet. 

4. Skillnader i förmågan att förändra fastigheten och utnyttja inbyggda 

optioner, inklusive uthyrning till tredje part. 

I de studier som gjorts så har det visats sig att en extern fastighetsägare har 

betydligt bättre förutsättningar att hitta alternativa användningsområden och 

hyresgäster än kommunen. Troligtvis har även ett kommunalt bolag bättre 

förutsättningar än kommunen men ändå sämre än en extern ägare eftersom 

detta är en normal del av deras affärsverksamhet, förutsatt att det är möjligt 

att göra förändringar i kommunens hyreskontrakt med fastighetsägaren. 

 
5. Interna styrningsaspekter, d v s att olika interna beslutsprocesser kan 

påverkas. 

Att denna aspekt tas upp bygger på tanken att en kommun inte är en helt 

homogen aktör utan olika delar av organisationen har olika intressen. Dels 

finns ”verksamheten” som har krav på mer resurser och förbättringar av 

t.ex. lokaler medan ”ledningen” ska ta ansvar för de samlade kostnaderna. 

Frågan är hur ägandeformen kan påverkas på de förhandlingar som sker 

mellan hyresgäst och hyresvärd. Det troliga är att det är lättare att få till 

förändringar/utökningar gentemot en ”intern” hyresvärd eftersom det inte 

blir lika tydligt jämfört med en förhandlingssituation gentemot en extern 

part.  

När det gäller samma förhandlingar gentemot en extern hyresvärd så blir det 

direkt ett hyrespåslag vid alla typer av förändringar.   

6. Skillnader i kapitalkostnader (räntekrav och avskrivningstider). 

Här kan samtliga aktörer göra olika bedömningar av hur fort en fastighet 

faller i värde och vilka avskrivningstider som ska användas. Detta är helt 

avgörande för vilken hyra hyresvärden måste ta ut. Tidigare innan 

komponentredovisningen infördes skrev kommunen av fastigheten på 33 år 

trots att livslängden var betydligt längre. Bedömningen av avskrivningarna 

ger en direkt påverkan på den hyra som måste tas ut. 

Andra faktorer som påverkar kapitalkostnaden är att upplåningskostnaden 

för kommunen oftast blir lägre eftersom kommunen generellt sett har bättre 

villkor vid upplåning än privata företag. Håbohus AB får oftast samma 

villkor som kommunen eftersom kommunen är borgenär för bolaget. 
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Ytterligare en skillnad är att privata företag måste i sin hyressättning lägga 

in ett avkastningskrav på själva fastigheten, vilket kan ge något högre 

kostnad. 

7. Skillnader i momslagstiftning för uthyrning av lägenheter och 

lokaler 

Egen regi 

Vid byggande av äldreboende i egen regi har kommunen full avdragsrätt 

avseende momsen för byggkostnaden. När kommunen i sin tur hyr ut 

lägenheterna till brukare inom äldreomsorgen är det exklusive moms. Detta 

under förutsättningen att äldreboendet avser sådana boendeformer som 

avses i i 5 kap. 5 § 2 st. SoL (socialtjänstelagen). 

Privata aktörer /Håbohus AB 

Privata aktörer har inte rätt att dra av byggmomsen vid uthyrning av 

lägenheter. Byggkostnaden för privata aktörer blir högre än om kommunen 

bygger. För att eliminera momseffekten så är kravet att kommunen har ett 

blockförhyrning avtal med den privata fastighetsägaren. Vilket innebär att 

hyresvärden har första handskontrakt med kommunen och kommunen i sin 

tur hyr ut lägenheterna till brukarna. Hyresvärden fakturerar kommunen en 

hyra inklusive moms och kommunen får i kommunkontosystemet återsöka 

18 % av fakturerad hyra. Kommunen fakturerar brukarna hyreskostnaden 

för lägenheter reducerat med 18 %.  

Både en Extern aktör och Håbohus kan lyfta delar av investeringsmomsen 

på äldreboendet avseende byggnationen av de ytor som inte avser 

stadigvarande bostad. Dessa ytor kan sedan hyras ut till kommunen inkl. 

moms.  

 
8. Övrig finansiering oavsett ägandeform 

 

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer 

Förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla 

bostäder för äldre personer, är det som reglerar stödet.  

 

Här är det viktigaste i korthet; 

Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för 

äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden såsom 

trygghetsbostäder, samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- 

eller bostadsrättshus.  

Investeringsstödet börjar gälla från och med den 15 november i år och 

tillämpas på projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare. För 2016 

har regeringen avsatt 150 miljoner kronor, ett belopp som beräknas att 

successivt öka till 400 miljoner 2018. 

Vid nybyggnad får fastighetsägaren högst 3 600 kronor per kvadratmeter 

boarea i bidrag, vid ombyggnad högst 3 200 kronor. Är bostaden tänkt för 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 6(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-09 KS 2016/00434 nr 69744 

 

en person får fastighetsägaren bidrag för som mest 50 kvadratmeter, varav 

15 kvadratmeter för gemensamma utrymmen. Är bostaden avsedd för två 

personer ges bidrag för högst 70 kvadratmeter, varav 20 kvadratmeter för 

gemensamma utrymmen. 

Stödet beräknas på boarea och areor för gemensamma ytor. 

Stödet lämnas till fastighetsägare, tomträttshavare eller till någon som avser 

att anordna bostäder på ofri grund. 

 

Exempel: Max belopp 

Äldreboende med 68 rum för ensamboende och 35 kvm lägenhet med 15 

kvm gemensamma ytor blir 68 lägenheter * 50 kvm * 3 600 kr = ca 12,2 

mkr. 

OBS i ekonomiska kalkyler nedan har investeringsbidraget från staten inte 

tagits med, eftersom det påverkar alla alternativen lika. 

 
9. Finansiering vid kommunalt ägande 

 

Vad gäller kommunens/koncernen lånelimit har underhandskontakt tagits 
med kommuninvest för att undersöka om möjligheter att uppta lån för att 
finansiera investeringarna.  
 
Möjligheter att uppta nya lån 

Enligt bedömning från kommuninvest föreligger inga hinder i nuläget för 

kommunen att uppta nya lån för att finansiera investeringar. Koncernlimiten 

för kommunen uppgår till 123 000 kr/invånare. Nettokoncernskulden för 

Håbo kommunkoncern var 2015-12-31, 105 057 kronor/invånare. I beloppet 

ingår kortfristiga- och långfristiga skulder, borgensåtaganden samt 

pensionsskulden. I början av oktober månad är det möjligt att limiten ökar 

för koncernen i och med den årliga genomgången av den generella limiten.   

Om kommunen i framtiden behöver höja lånelimiten, utöver den generella 

lånelimiten, och har fortsatta finansieringsbehov för investeringar görs en 

limitutredning av kommuninvest för att pröva kommunens möjlighet att 

bära en ökad skuldsättning. De parametrar som är av särskilt intresse är 

bland annat kommunens befolkningstillväxt och resultatutveckling i 

framtiden, d.v.s uppnår kommunen ett resultatkrav på minst 2 procent av 

skattenettot eller mer. 

Indikativa räntor 
Förvaltningen har i kontakter med kommuninvest fått indikativa räntor som 

redovisas i tabellen nedan. Förnärvarande är upplåningskostnaden för att 

finansiera investeringar låg. Ett lån på 20 år med fast räntebildning uppgår 

till 2,41 procent och lån med 30-årig räntebindning uppgår till 2,69 procent. 

I nedanstående tabell redovisas lån med olika räntebindningstider. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De centrala ekonomiska konsekvenserna av de tre huvudalternativen kan 
beskrivas på följande sätt: 

Kalkylmodellen - och struktur 

För att en kalkylmodell ska vara användbar måste den vara enkel. Ju mer 
komplicerad modellen blir desto lättare blir det att göra fel och förlora 
överblick. Kalkylen bygger därför på en analys i flera steg. Först görs en 
explicit ekonomisk kalkyl på egen regi rörande de grundläggande 
aspekterna. Den använda kalkylräntan är summan av direktavkastnings-
krav och inflation. 

Därefter görs en ekonomisk jämförelse mellan olika alternativen och 
ägandeformer. 

Slutligen görs en kvalitativ bedömning i form av för- och nackdelar med 
olika ägande former ur kommunens synvinkel. 
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Utgångspunkter – eget ägande 

EGET ÄGANDE  

Investeringskostnad ca 2,0 mkr/lägenhet ca 132 mkr 

Boende 35 kvm/lägenhet x ca 68 

lägenheter   

2 380 kvm 

Kvadratmeter hyra Boende 1 620 kr 

Kvadratmeter övriga utrymmen 2 420 kvm 

Kvadratmeter hyra övriga utrymmen 1 620 kr/kvm 

Driftkostnader 1) 287 kr/kvm 

Planerat underhåll  60 kr/kvm 

Avskrivningar Komponent genomsnitt 47 

år likställs med amortering 

2 809 tkr/år 

Ränta 1-5 år 0,75 % 

Ränta 6-20 år 3,0 % 

Kalkylerad Inflation = uppräkning 

driftkostnader 

2,0 % 

Kalkylerad hyresuppräkning 2,0 % 

 

1) Specifikation av driftkostnader 

Driftkostnader kr/kvm totalt 

Fastighetsskötsel o städning 85 406 300 

Reparationer 50 239 000 

Fastighetsel 80 382 400 

Vattenförbrukning * 0 0 

Sophämtning 32 152 960 

Uppvärmning * 0 0 

Fastighetsanknuten administration  20 95 600 

Övriga driftkostnader 20 95 600 

Driftkostnader totalt 287 1 371 860 

*Värme, vatten och verksamhetsel betalas av hyresgästen 

Förklaring till tabellen 

1. Investeringsutgiften är kalkylerad till 132,0 mkr, schablon om 

2,0 mkr per lägenhet. I nivå med investeringskostnaden för 

Solängens äldreboende. 

2. Hyresintäkterna är beräknande till 1 620 kr/kvm för 

lägenheterna och för allmänna utrymmen. 

3. Drift och underhållskostnaderna är beräknade till totalt 347 

kr/kvm varav driftkostnaden uppgår till 287 kr/kvm och det löpande 

underhållet till 60 kr/kvm. 

4. I kalkylen förutsätts att hela investeringskostnaden finansieras 

genom upplåning. 
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5. Räntebetalningar är beräknade på en räntenivå för år 1 – 5 på 

0,75 % och från år 6 – 20 på 3,0 %. 

6. Avskrivningarna är beräknade i genomsnitt till 47 år, eftersom 

kommunen tillämpar komponentavskrivningar från årsskiftet.  

I kalkylen nedan används en gemensam nominell kalkylränta och 

diskonteringsfaktor som satts till 6,5 %.  I Antagande förutsätts ett långt 

avtal på ett 20-års period. 
 
Jämförelse mellan olika alternativ med ägandeformer 

Ägandeform Privat Håbohus AB Kommunen 

Investeringsutgift  1) - 148,5 mkr 132,0 mkr 

Markköp, uppskattning 6,0 mkr 6,0 mkr - 

Boende 35 kvm/lägenhet x ca 68 

lägenheter   

2 380 kvm 2 380 kvm 2 380 kvm 

Kvadratmeter hyra Boende, inkl. ej 

avdragsgil moms för privata 

fastighetsägare. 

2 030 kr/kvm 2 015 kr/kvm - 

Reducering momskompensation 18% 

kommunkontosystemet 2) 

-365,40 -363,00 kr 0 

Nettohyra kvm per boende 1 664,60 1 652,00 1 620 kr 

    

Kvadratmeter övriga utrymmen 2 420 kvm 2 420 kvm 2 420 kvm 

Kvadratmeter hyra övriga utrymmen 1 640 kr/kvm 1 640 kr/kvm 1 620 kr/kvm 

Kalkylerad hyresuppräkning = KPI 75 % 100,0 % 100,0 % 

 

1) Investeringskostnaden i kalkylen för Håbohus AB uppgår till 154,5 mkr i tabellen ovan. Detta beror på att 
bolaget inte får dra bort byggmomsen, jämfört med kommunen då investeringskostnaden är lägre eftersom det är 

exklusive moms. 

2) Effekten av moms är eliminerad i samtliga alternativ, eftersom kommunen kan återsöka 18 procent i moms av 
hyresbelopp i kommunkontosystemet. Innebärande i tabellen ovan att Håbohus AB fakturerar 2015 kr/kvm till 

kommunen och kommunen återsöker 18 % i momskompensation från kommunkontosystemet, hyran netto blir 

således 1 652 kr/kvm. Samma förhållande gäller för det privata alternativet. 

För- och nackdelar 

De för- och nackdelar som är mest relevanta ur kommunens synpunkt är 

följande; 

Privat ägandet 

1. Har erfarenhet av att bygga och utforma fastigheten så att 

verksamheten kan utövas på ett effektivt sätt. 

2. Innehar kompetens kring byggande, utformning och förvaltning. 

3. En extern aktör har bättre samordningsmöjligheter med sitt 

övriga fastighetsinnehav. 

4. Extern aktör behöver inte följa LOU utan är betydligt flexiblare i 

sitt agerande. 
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5. Vid förhyrning så behöver inte något risktagande ske kring den 

framtida ränteutvecklingen och underhållskostnader. 

6. Bristen på kapacitet i en allt mer överhettad byggsektorn riskerar 

att medföra att Byggkostnaderna stiger och att kommunen inte 

får in några anbud. De företag som verkar på den privata 

marknaden har vanligtvis samarbetsavtal med entreprenadföretag 

som garanterar dem kapacitet och pris.  

Kommunalt ägande 

1. Fastigheten är av strategisk betydelse och möter långsiktigt 

behov av äldreboendeplatser. 

2. Olika avskrivningstider och underhållsplaner kan förändra den 

årliga kostnadsbilden högst betydligt. 

3. Vid förhyrning så avhänder man sig rådigheten över fastigheten. 

4. Upplåningskostnaden är generellt sätt lägre jämfört med en 

privat fastighetsägare. 

5. Hyreskostnaden blir något lägre. 

6. Betalnetto för perioden kan återinvesteras eller användas till 

amorteringar på objektet. 

7. Kompetensen måste köpas in inom utformning av äldreboende 

(arkitekt) och inom byggledning (byggingenjörer). 

 

 

Reflektioner/synpunkter från VD:n Håbohus AB 

Ett scenario är att Håbohus ges uppdraget att genomföra nybyggnation av 

äldreboendet och kommunen blir hyresgäst. Om bolaget får en formell 

förfrågan kommer den behandlas av bolagets styrelse. Nedan anges min 

bedömning/analys av detta scenario, men ett officiellt uttryck för bolagets 

ståndpunkt i frågan kan inte lämnas innan förfrågan hanterats i bolagets 

styrelse. 

Resurs- och kompetens 

Håbohus främsta uppdrag är att utöver den vanliga förvaltningen bygga nya 

bostäder. Bolaget jobbar aktivt för att få fram fler bostäder i Bålsta. I närtid 

har Håbohus fyra projekt (Väppeby äng, Väppeby förtätning, centrum 

kvarter 7-8, centrum kvarter 9) om totalt drygt 300 lägenheter. Dessa projekt 

gör att bolagets resurser för övriga projekt minskar. Håbohus skulle vara 

helt beroende av extern kompetens och externa resurser om bolaget skulle 

genomföra en nyproduktion av ett äldreboende de närmsta åren. 

Erfarenhetsmässigt blir slutprodukten och det ekonomiska utfallet bättre om 

det finns tillräckliga interna resurser i organisationen som kan kombineras 

med de externa. 

 Inarbetade rutiner 

Håbohus är ingen erfaren byggare av äldreboenden, bolaget har inget färdigt 

koncept eller erfarenhetsbank att hämta ifrån. För externa aktörer som har 

vård- och utbildningslokaler som sin affärsidé är ett projekt som detta 
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sannolikt inget unikt. De kan hämta lösningar från tidigare projekt, hålla 

kompetens internt och har etablerade samarbeten- En extern aktör har 

sannolikt bättre förutsättningar att bygga kvalitativt till en lägre kostnad än 

Håbohus. Kostnad och pris är dock två olika saker och om aktörens 

marginal ökas för mycket kan den positiva effekten utebli för kommunen. 

Bolagisering 

Om Håbohus ges i uppdrag att bygga och äga äldreboendet bör tanken vara 

långsiktig. Om koncernbildning sker och skol- och vårdboenden placeras i 

ett annat kommunalt bolag kan kostnader för reavinst, moms och 

stämpelskatt uppkomma om fastigheten ska flyttas från Håbohus till det 

nybildade bolaget.  

Avkastning 

Håbohus har ett direktavkastningskrav på 4,5 %. Utöver direktavkastningen 

söker de flesta aktörer även en värdeutveckling som ger en högre 

totalavkastning. Håbohus (och sannolikt även en extern aktör) vill i sina 

investeringar uppnå tillräcklig avkastning och positiva betalnetton. Den 

begränsande faktorn för hyresnivån blir med dagens låga räntenivåer 

direktavkastningen och inte betalnettot. Som investerare kan man uppnå 

positiva betalnetton även vid väldigt låga direktavkastningar. Om Håbohus 

skulle kunna bygga ett äldreboende med samma kvalitet för samma summa 

som en privat aktör kan bolaget sannolikt inte sätta mycket lägre hyra, dock 

skulle de positiva betalnettona som uppstår stanna inom kommunkoncernen.  

Fastighetsvärden 

Bålsta som ort att investera i kommer sannolikt att öka i attraktivitet de 

kommande 20 åren. Ökande befolkning gör sannolikt att behovet av 

samhällsfastigheter ökar. Större behov av samhällsfastigheter gör att 

värdena stiger, denna utveckling tar man inte del av som hyresgäst. Om man 

tror på en positiv utveckling för Bålsta bör detta läggas i vågskålen för eget 

ägande i den samlade bedömningen. 

Sammanfattning 

Bedömningen är följande. Om Håbohus skulle kunna bygga ett äldreboende 

med samma kvalitet för samma summa som en privat aktör är det bättre för 

kommunkoncernen då de betalnetton som uppstår stannar kvar inom 

koncernen. Beaktat de uppdrag som Håbohus har i bostadsproduktion de 

kommande åren (samt att utredning om koncernbildning pågår) är 

bedömningen att bolagets förutsättningar att genomföra ett bra projekt är 

begränsade. Upplägget med att kommunen uppdrar åt annan part är att 

föredra framför att ge Håbohus uppdraget.  

 

Uppföljning 

 

Ingen uppföljning behövs. 
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Beslutsunderlag 

– Bilaga 1. Faktagranskning av tjänsteskrivelsen PWC 

– Bilaga 2. Exempel på ett hyreskontrakt mellan Salems kommun och ett 

privat fastighetsägare avseende ett äldreboende. 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



PwC 1

Noteringar avseende Tjänsteskrivelse Håbo kommun per
2016-09-09

1. Bakgrund

Håbo kommuns ekonomichef, Vipul Vithlani, har bett oss, PwC, att faktagranska en tjänsteskrivelse avseende
olika alternativ för nyproduktion av ett äldreboende i kommunen. Alternativen är byggnation i egen regi, bygg-
nation med uthyrning från kommunens allmännyttiga kommunala bostadsbolag (Håbohus) eller att en extern
part bygger och hyr ut till kommunen.

Tjänsteskrivelsen presenterar för- och nackdelar, samt resultat från olika ekonomiska beräkningar av de olika
alternativen och har skickats till oss per mail.

2. Uppdrag

Vårt uppdrag är att kontrollera så att påståenden stämmer och är logiskt uppbyggda samt att ”tänket” är rätt.

Noteringar och kommentarer nedan baseras på informationen i tjänsteskrivelsen per 2016-09-09 samt på tre
kalkyler för beräkning av nuvärden av driftnetton och restvärden för Extern part, Håbohus och för Håbo
kommun.

3. Noteringar

Tjänsteskrivelsen ska försöka belysa för- och nackdelar med byggande av ett äldreboende i egen regi i förhål-
lande till att hyra ett nyproducerat äldreboende, antingen av Håbohus eller av en helt extern part. Vid en
förhyrning av en extern part anges en hyresperiod om 20 år.

Kommentarer kopplat till de olika avsnitten i skrivelsen.

Sid 3 ”1 Skillnader i drifts- och underhållskostnader, inkl. ombyggnader.”

Antagandet att en extern part har en effektivare förvaltning som blir billigare borde vara kopplat till att den
externa parten redan finns etablerad på orten – att bygga en förvaltning kring en fastighet i Håbo borde inte
vara effektivt om man inte redan är etablerad i Håbo.

Sid 8 ”Jämförelse olika alternativ med ägandeformer”

Resultatet redovisas i form av en jämförelse mellan nettohyran per kvadratmeter för de boende. För de övriga
ytorna i äldreboende kommer Håbo kommun att antingen betala en hyra till extern fastighetsägare eller ha
egna drifts och underhållskostnader om man äger fastigheten själv. För alternativet där kommunen bygger i
egen regi anges 1 620 kr/kvm som motsvaras av en internhyra till förvaltningen.

Hyreskostnad Privat Håbohus Kommun

Nettohyra kvm för boende 1 665 kr/kvm 1 652 kr/kvm 1 620 kr/kvm

Kvm hyra övriga utrymmen 1 640 kr/kvm 1 640 kr/kvm 1 620 kr/kvm

Hyran på 1 620 kr/kvm är den internhyra som debiteras mellan förvaltningarna medan den faktiska kostnaden
motsvaras av drifts- och underhållskostnader samt kapitalkostnader. Dessa kostnader är lägre än 1 620 kr/kvm
om man använder kommunens genomsnittliga avskrivningstid enligt komponentavskrivningsmodellen (47 år).



PwC 2

Kommentarer kring kalkylerna

För att jämföra alternativkostnaden så borde man jämföra nuvärdet av hyreskostnaderna från Håbohus respek-
tive från Extern part, med nuvärdet av den egna driftskostnaden under kalkylperioden. En fråga uppstår kring
hanteringen av det bokförda restvärdet på fastigheten vid kalkylperiodens slut efter 20 år.

Förmodligen är efterfrågan på äldreboende inte mindre då, vilket talar för att det fortfarande kommer att finnas
en marknad för fastigheten efter 20 år. Dessutom så ligger förmodligen byggnaden i ett attraktivt läge i tätorten
om 20 år. Detta talar för att marknadsvärdet på fastigheten överstiger bokfört restvärde på fastigheten efter
kalkylperioden – här behöver dock mer noggrannare beräkningar göras.

En översiktlig beräkning av nuvärdet av hyreskostnaden under 20 år enligt det privata alternativet visar på en
högre kostnad, än om man byggde äldreboende i egen regi med en kalkylperiod som motsvarar kommunens
komponentavskrivningsmodell på 47 år.

4. Slutsats

Vi tror, baserat på den informationen vi har från tjänsteskrivelsen och kalkylerna att det billigaste alternativet
är om kommunen bygger äldreboendet i egen regi.

Jämförelsen av lokalhyreskostnaden utgår från extern hyreskostnad och egen internhyra. Den faktiska
kostnaden för kommunen om man bygger äldreboendet i egen regi är lägre än internhyran.

Ett alternativ skulle vara att titta på nuvärdet av hyreskostnaderna under kalkylperioden och jämföra det med
nuvärdet av betalnetton när äldreboendet byggs i egen regi.

De ekonomiska för- och nackdelarna i jämförelsen beror till stor del på för- eller nackdel med att äga, kontra att
inte äga, ett 20 år gammalt äldreboende efter hyresperiodens slut. Om behovet av äldreboenden fortfarande
finns så borde man kunna nyttja fastigheten ytterligare – 47 år är den sammanvägda nyttjandeperioden enligt
kommunens modell för komponentavskrivning.

Som den det anges i tjänsteskrivelsen så är ett äldreboende en långsiktig investering som svarar upp mot ett
långsiktigt behov. I det perspektivet är en 20-årig kalkylperiod (20-årigt hyresavtal), relativt kort.

Det sammanlagda nuvärdet av betalnettot för ett äldreboende i egen regi gynnas av en längre kalkylperiod.
Detta beror på att hyresintäkterna från de enskilda boendena är högre än drifts- och underhållskostnaderna och
att både intäkter och kostnader antas öka med 2 % per år enligt kalkylen. Dessutom sjunker kapitalkostnaden
över tid i takt med amorteringen av lånet.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

2016-09-13

Johan Tingström
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Kartbilaga, Särskilt boende vid Kyrkcentrum 

 
Läge i Bålsta 

 
Läge precis söder om Kyrkcentrum, på parkering och i kant av 

skogsområdet. 
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 2016-09-16 KS 2016/00425 nr 69763 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Elin Brattström, Samhällsplanerare 
0171-527 04 
elin.brattstrom@habo.se 

 

Yttrande över utställning av fördjupad översiktsplan för 
landsbygden, Upplands-Bro kommun  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt ”Yttrande 

utställningsförslag fördjupad översiktsplan landsbygden Upplands-Bro”   

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 

för landsbygden som Håbo kommun har fått på remiss.  

Kommunens synpunkter på utställningsförslaget gäller gröna samband, 

cykelstråk mellan Bålsta och Bro och definitionen av ”sammanhållen 

bebyggelse”   

 
Ärendet 

Upplands-Bro kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 

för landsbygden. Planen är nu på utställning och Håbo kommun har fått 

denna på remiss. Upplands-Bro kommun fick in många synpunkter under 

samrådsskedet och har utifrån dessa arbetat om planen.  

Håbo kommun yttrade sig om planen i samrådsskedet och hade då ett antal 

synpunkter av allmän karaktär som främst gällde en önskan om utveckling 

av resonemang, analys och problematisering av bebyggelsestruktur, 

kollektivtrafik och LIS-områden.  

Kommunen betonar i sitt yttrande vikten av att bevara det gröna samband 

som Görvälnkilen utgör, samt tydliggöra kopplingen mot Håbo kommun.  

Vidare ser kommunen positivt på det cykelstråk som finns utpekat mellan 

Bålsta och Bro. Kommunen framför även synpunkter på Upplands Bro 

kommuns definition av ”sammanhållen bebyggelse”. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Yttrandet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Yttrandet kräver ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Missiv – Utställning av FÖP landsbygden, Upplands-Bro kommun    

– Yttrande utställningsförslag fördjupad översiktsplan landsbygden 

Upplands-Bro    

__________ 

Beslut skickas till 

Plan-och utvecklingsavdelningen för expediering.  
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Bygg-och miljöförvaltningen 
Elin Brattström, Samhällsplanerare 
elin.brattstrom@habo.se 

 
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen 
196 81 Kungsängen 

Yttrande över utställning av fördjupad översiktsplan för 
landsbygden, Upplands-Bro kommun 

 

Synpunkter 

 

Håbo kommun har mottagit Upplands-Bro kommuns fördjupade 

översiktsplan för landsbygden och har följande synpunkter. 

Utbyggnaden av det regionala cykelstråket längs Enköpingsvägen mellan 

Håbo kommun och Järfälla kommun är Håbo positiva till och har även med 

det i kommunens översiktsplanearbete.  

Det gröna sambandet Görvälnkilen sträcker sig över kommungränsen från 

Upplands-Bro kommun in i Håbo kommun. Håbo pekar också ut kilen i 

pågående översiktsplanearbetet och bevarar det gröna samandet genom 

Bålsta tätort. Det får gärna uppmärksammas på kartan som visar gröna 

kopplingar.   

Håbo kommuns planerade bebyggelseutveckling koncentreras till stor del 

till centrala och södra Bålsta vilket stärker kopplingen till Bålsta centrum för 

angränsande landsbygd i Upplands-Bro kommun.  

Håbo kommun noterar att Upplands-Bro kommuns tolkning av PBL:s 

begrepp ”sammanhållen bebyggelse” skiljer sig från hur Håbo kommun 

tolkar begreppet. Håbo kommun anser att ”sammanhållen bebyggelse” 

gäller vid betydligt mindre bebyggelsekoncentrationer än vad Upplands-Bro 

kommun gör. Håbo kommun finner att det är olyckligt om definitionen av 

”sammanhållen bebyggelse” skiljer sig åt mellan grannkommuner eftersom 

detta kan få konsekvenser förinvånarna på vardera sidan om 

kommungränsen vid prövning av ärenden.  

 

 

Carina Lund 

Kommunstyrelsens ordförande 
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 2016-09-19 KS 2016/00508 nr 69795 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, Plan- och utvecklingschef 
0171 52980 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Genomförandebeslut för del av etapp 1 Bålsta Centrum 

Förslag till beslut  

1. Uppdra till förvaltningen att projektera, upphandla och anlägga utökad 

pendlarparkering i läge A inom fastigheten Väppeby 7:7 i Bålsta 

centrum 

2. Uppdra till förvaltningen att i dialog med Upplands Lokaltrafik (UL) 

projektera, upphandla och anlägga nytt resecentrum för regional och 

lokal busstrafik inom fastigheten Väppeby 7:7 i Bålsta centrum.   

 

Sammanfattning 

Den föreslagna bebyggelsen inom den första etappen av Bålsta centrum 

närmar sig ett genomförande. För att så ska kunna ske behöver dagens 

pendlarparkering på den södra sidan av järnvägen flyttas och ett nytt 

busstorg för regional och lokal busstrafik anläggas. Kommunen har sökt 

statlig medfinansiering av åtgärderna från länsplanen för Uppsala län under 

2017.  

 
Ärendet 

I arbetet med planprogram samt idé- och gestaltningsprogram för Bålsta 

centrum har behov av ytterligare pendlarparkering i Bålsta centrum 

konstaterats. Inom den första etappen – resecentrum – ligger 105 

parkeringsplatser som används framför allt av pendlare. Dessa platser måste 

flyttas innan genomförandet av den första etappen kan påbörjas. 

Även i övriga etapper av Bålsta centrum finns parkeringsplatser som idag 

används av pendlare, t ex badhusparkeringen med 144 platser. Dessa platser 

kommer på sikt försvinna genom den omdaning med ny bostadsbebyggelse 

som planeras ske i Bålsta centrum. 

Befolkning i Håbo kommun väntas öka kraftigt kommande år. Visionen för 

kommunen anger ett befolkningsmål på 25 000 invånare till år 2030. En stor 

del av den arbetsföra befolkningen pendlar till sitt arbete. Av dagens 10 500 

arbetande har 6 500 personer sitt arbete utanför kommunen varav 5 500 

personer pendlar till Stockholmsregionen. Dessa förhållanden innebär att 

kommunen behöver utöka antalet parkeringsplatser för pendlare både för att 

klara dagens och framtida behov. För byggnation av ny pendlarparkering 

har medfinansiering sökts från länsplanen för åtgärder som ska genomföras 

2017. 

Inom ramen för den första etappen av Bålsta centrum ska ett nytt busstorg 

(se bilaga 1) byggas för att höja kapaciteten, förbättra kommunikationen 

mellan buss och tåg samt förbättra trafiksäkerheten för resenärerna och 
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arbetsmiljön för chaufförerna. Genom den nya utformningen möjliggörs 

även byggnation av ca 150 nya bostäder. Utformningen av busstorget har 

skett i samarbete med UL. För genomförande av busstorget har 

medfinansiering med 50 % sökts från Länsplanen för 2017.  

Ett beviljande av medel från länsplanen förutsätter att sökta åtgärder 

genomförs det år som ansökan avser. Ej förbrukade medel ska återbetalas 

och betalas inte ut året efter. Nytt busstorg kan byggas med nuvarande 

planstöd, Dpl 260 Mälarbanan och behöver därmed inte invänta att den nya 

detaljplanen för Bålsta centrum etapp 1 resecentrum vinner laga kraft. 

Programmet för Bålsta centrum föreslår ett större parkeringshus på dagens 

pendlarparkering norr om järnvägen. Parkeringshuset föreslås där få sju 

våningar med totalt 850 p-platser. Finansieringen av detta parkeringshus är 

dock inte löst. Erfarenheter från byggande av parkeringshus i andra städer 

indikerar att kostnaden per parkeringsplats ligger mellan 225 000 kr – 

300 000 kr eller mer beroende på förutsättningar såsom markförhållanden, 

underliggande markvärde etc. 

I syfte att förbättra dagens parkeringssituation och ersätta de 

parkeringsplatser som måste tas bort p g a den föreslagna bebyggelsen har 

mer kostnadseffektiva lösningar än byggande av parkeringshus sökts. Enkla, 

flyttbara parkeringsdäck är en i jämförelse med parkeringshus ekonomiskt 

fördelaktig lösning.  

Två alternativ (se bilaga 2) har prövats för placering av ny pendlarparkering 

nordost om järnvägen; befintlig parkeringsyta (läge B) samt en yta på andra 

sidan Centrumleden, (läge A). 

I syfte att skapa så mycket parkering som möjligt har två respektive tre 

våningsplan studerats på respektive plats. 

Läge A rymmer med två plan, markyta + ett p-däck, ca 600 p-platser. Med 

tre plan, markyta plus två parkeringsdäck, ca 900 p-platser. 

Läge B rymmer med två plan, markyta + ett p-däck, ca 320 p-platser. Med 

tre plan, markyta plus två parkeringsdäck, ca 480 p-platser. 

Jämförelse mellan alternativen 

Läge A Läge B 

+ Fler p-platser + Redan ianspråktagen yta 

+ Kan byggas utan att nuvarande p-

ytor påverkas 

+ Läge kostnad för markarbeten 

 Kan nyttjas för annan  Färre p-platser 
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markanvändning 

 Längre avstånd till stationen  Konflikt under byggtiden, 203 p-

platser påverkas under byggtiden.  

 Kostnad för markarbeten  

Förvaltningen föreslår att Läge A väljs för placering av ny parkering för 

pendlare. Dagens situation med ett underskott av parkering för pendlare i 

nära anslutning till buss- och tågstationen innebär att befintlig parkering 

med 203 p-platser svårligen kan tas bort under byggtiden utan att skapa en 

än mer svår situation för pendlarna. Läge A innebär också att fler p-platser 

kan byggas och därmed kan annan parkering i centrum bebyggas utan att 

pendlarna påverkas negativt. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen har ansökt om bidrag från länsplanen med totalt tio miljoner kr 

för ny infartsparkering och bussterminal. Kommunen har även ansökt om 

statlig finansiering via Stadsmiljöavtal med 6 995 000 kr. Denna ansökan 

avslogs dock. Den totala kostnaden för nytt busstorg och 600 nya p-platser 

uppskattas till ca 30 miljoner kronor. Kommunens kostnad på 20 miljoner 

kan finansieras genom kommande markförsäljning inom Bålsta centrums 

etapper. 

Uppföljning 

Detta beslut följs genom kommunens ordinarie budgetuppföljning. 

 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 

– Bilaga 1 Ny bussterminal 

– Bilaga 2 Alternativ för lokalisering av pendlarparkering  

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen  

 



[Skriv text] [Skriv text] Bilaga 2 

Alternativ för lokalisering av ny pendlarparkering 

 

 

 

B 



[Skriv text] [Skriv text] Bilaga 1 

Nytt busstorg 
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 2016-09-29 KS 2016/00443 nr 69987 

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

 

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen yttrar sig över remissen i enlighet med förvaltningens 

förslag.    

 

Sammanfattning 

Indelningskommittén har skickat Regional indelning – tre nya län (SOU 

2016:48) på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län, 

och motsvarande landsting. Håbo kommun tillhör enligt delbetänkandet 

Svealands län som omfatats av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, 

Uppsalas, Västmanlands och Örebro län.  

Håbo kommun utgör remissinstans och har givits tillfälle att yttra sig på 

delbetänkandet. Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 

den 6 oktober 2016. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till yttrande, vilket 

redovisas i dokumentet Yttrande Regional indelning – tre nya län, med 

nummer 69926.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Yttrande Regional indelning – tre nya län, KS 2016/00443 nr 69926 

– Remiss: Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)   

__________ 

Beslut skickas till 

Finansdepartementet 

Kommundirektör 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



 

 YTTRANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-26 KS 2016/00443 nr 69926 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Per Nordenstam, Kommundirektör 
0171 52 503 
per.nordenstam@habo.se 

 

Yttrande Regional indelning - tre nya län  

Sammanfattning 

Indelningskommittén har skickat Regional indelning – tre nya län (SOU 

2016:48) på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län, 

och motsvarande landsting. Håbo kommun tillhör enligt delbetänkandet 

Svealands län som omfatats av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, 

Uppsalas, Västmanlands och Örebro län.  

Håbo kommun utgör remissinstans och har givits tillfälle att yttra sig på 

delbetänkandet. Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 

den 6 oktober 2016. 

Håbo kommun delar kommitténs uppfattning om att större län och landsting 

medför bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva regional utveckling 

och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården. 

Majoriteten av kommunens utbyte, bland annat vad gäller arbetsmarknad, 

utbildning och in- och utflyttning sker med Stockholm län. Eventuella 

länsbyten för kommuner hanteras inte inom ramen för Indelningskommittén 

förslag om en ny regional indelning varför ställningstagande vad gäller ett 

eventuellt länsbyte för Håbo kommun inte behöver göras i samband med 

kommitténs rapportering till regeringen.  

Bakgrund 

Regeringen har givit indelningskommittén i uppdrag att föreslå en ny läns- 

och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i färre, men större 

län och landsting. Kommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya 

län (SOU 2016:48) har skickats ut på remiss.  Betänkandet innehåller 

förslag på att bilda tre nya län, och motsvarande landsting. De nya län som 

föreslås är Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Håbo 

kommun tillhör enligt delbetänkandet Svealands län som enligt förslaget 

består av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands 

och Örebro län.  

De föreslagna ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1 januari 

2018. Den förändrade landstingsindelningen föreslås träda i kraft den 1 

januari 2019. 

Förslaget hanterar en ny läns- och landstingsindelning i Sverige. 

Kommunsammanslagning samt eventuella länsbyten för kommuner hanteras 

inte i delbetänkandet.  



 

 YTTRANDE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-26 KS 2016/00443 nr 69926 

 

Håbo kommun utgör remissinstans och har givits tillfälle att yttra sig på 

delbetänkandet. Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 

den 6 oktober 2016. 

Synpunkter 

Håbo kommuns inställning till Indelningskommitténs förslag om att bilda ett 

nytt landsting i Svealands län är positivt. Kommunen anser att förslaget 

medför bestående fördelar i enlighet med indelningslagens krav.  

Kommitténs analys konstaterar att sex jämnstarka regioner i landet skapar 

bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva regional utveckling och att 

fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården. Vidare konstateras att 

hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på 

ett bättre sätt i större demokratiskt styrda landsting. En kraftsamling av 

resurser kommer att möjliggöra ett strategiskt och systematiskt forsknings- 

och utvecklingsarbete som kommer främja en hållbar tillväxt bättre än vad 

som är möjligt idag. Håbo kommun delar Indelningskommitténs analys.  

Håbo kommuns regionala samband 

Håbo kommun angränsar till Stockholm län. Kommunen har en stark 

koppling till Stockholmsregionen, bland annat tack vare de goda 

transportförbindelser österut som E18, Mälarbanan samt pendeltågstrafiken 

skapar. Majoriteten av kommunens utbyte, vad gäller arbetsmarknad, 

utbildning samt in- och utflyttning sker med Stockholm län.  

Håbo kommun trafikeras av kollektivtrafik från SL och UL, som är 

kollektivtrafikmyndigheter samt del av landstinget i Stockholms respektive 

Uppsala län. Bålsta trafikeras sedan 2001 även av pendeltåg till och från 

Stockholm och pendeltågen avgår med halvtimmestrafik. Majoriteten av de 

kollektiva resorna i kommunen sker med pendeltåget, och utpendling från 

kommunen sker nästan uteslutande till Stockholms län. 

Av kommunens cirka 10 000 förvärvsarbetande invånare pendlar mer än 

hälften, cirka 5 500 stycken, till Stockholm län. Det kan jämföras med 

övriga kommuner i Uppsala län dit cirka 600 av kommunens 

förvärvsarbetande invånare pendlar och Västmanland län dit cirka 100 

invånare pendlar.  

Även vad gäller in- och utflyttning har Håbo kommun en starkare koppling 

till Stockholm län än till Uppsala län. Majoriteten av de som flyttar in till 

kommunen, cirka 70 procent, kommer från Stockholms län. Andelen 

inflyttare som kommer från Uppsala län uppgår till cirka 11 procent. 

Eventuella länsbyten för kommuner hanteras inte inom ramen för 

Indelningskommittén uppdrag om en ny regional indelning. Föreslagen 

förändring i landstingen påverkar inte kommunernas möjlighet att ändra 

länstillhörighet. Ställningstagande vad gäller ett eventuellt länsbyte för 

Håbo kommun behöver därför inte göras i samband med 

Inledningskommitténs rapportering av sitt uppdrag till regeringen.  























 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-20 KS 2016/00510 nr 69826 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Karin Gustafsson, tf fastighetschef  
 

 

Försäljning av fastighet, Bista 5:23, Mjödvägen 1 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Bista 5:23, med adress 

Mjödvägen 1, till Accesit Norden Holding AB (559040-5634) för en 

köpeskilling av 3,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen ger 

kommundirektören rätt att skriva under försäljningsavtalet.   

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2016 beslutades att: 

”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda 

möjligheterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala 

verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjlig användning av fastigheten 

och har kommit fram till att kommunen inte har användning för den. 

Kommunstyrelsens förvaltning förordar en försäljning av Bista 5:23.   

 
Ärendet 

Fastigheten Bista 5:23 i Håbo kommun inköptes under hösten 2015 i syfte 

att fungera som bostad för anländande flyktingar. Efter vidare utredning 

visade sig ombyggnadskostnader till detta ändamål vara för stora varför 

kommunstyrelsen fattade beslut om att utreda annan kommunal användning 

av fastigheterna, alternativt försäljning av dessa. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjlig användning av fastigheten 

och har kommit fram till att det är mest lämpligt att sälja den. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Genom en försäljning av Bista 5:23 får kommunen tillbaka de utlagda 

kostnaderna för inköp och utredning. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Kommunstyrelsens beslut § 27, 2016-03-14   

__________ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Håbo Marknads AB 

Ekonomienheten   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 27 Dnr 2015/00346  

Ombyggnation av fastigheterna Bista 5:28 och 5:23 i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla uppdraget givet till förvaltningen 

enligt delegationsbeslut daterat 2015-11-30, beslutspunkt 3.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda möjlig-

heterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala verksamhet-

en. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.  

Sammanfattning  

Genom delegationsbeslut daterat 2016-11-30 beslutade kommunstyrelsen att 

förvärva fastigheterna Bista 5:28 med adress Dragrännan 8 och Bista 5:23 

med adress Mjödvägen 1 i Håbo kommun. Syftet med köpet var att säker-

ställa lokaler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt övriga 

flyktingar. I samband med beslutet gav kommunstyrelsen förvaltningen i 

uppdrag att starta arbetet med ombyggnation och anpassning för att lokaler-

na skulle kunna användas i det syftet.  

Förvaltningen har upprättat kalkyler över den ombyggnation och anpassning 

som behöver göras för att nå upp till de krav som ställs. Det har då visat sig 

att en anpassning skulle bli mycket mer kostsam än vad de initiala bedöm-

ningarna visat. Kalkylen visar en total beräknad kostnad på närmare 25 mkr. 

Mot bakgrund av detta föreslås att uppdraget avbryts och att förvaltningen 

istället ges uppdraget att utreda om lokalerna kan användas i annat syfte i 

den kommunala verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastig-

heterna avyttras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Delegationsbeslut 2015-11-30 

Förvaltningens kalkyl 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska chefen 

Fastighetsenheten 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2016/00383 nr 69676 

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

 

Motion: Lokal kontanthantering 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 80, att remittera inkommen 

motion avseende lokal kontanthantering till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen föreslår att det i kommunens framtida upphandling av 

banktjänster ska ställas krav på möjlighet till lokal kontanthantering i Håbo. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och funnit att motionens 

förslag strider mot proportionalitetsprincipen i lagen om offentlig 

upphandling (LOU).  

Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen.    

 
Ärendet 

I motionen föreslås att Håbo kommun i sin framtida upphandling av 

banktjänster ställer krav på att företagets bankkontor erbjuder 

kontanthantering inom kommunen. 

Håbo kommuns upphandlande av varor och tjänster ska följa de regler som 

fastställs i Lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU bygger på fem 

upphandlingsrättsliga principer:  

 icke-diskriminering,  

 likabehandling,  

 proportionalitet,  

 öppenhet och  

 ömsesidigt erkännande. 

Principen om proportionalitet innebär att alla kraven i en upphandling som 

ställs på en leverantör och på en vara eller en tjänst ska ha ett tydligt och 

naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. 

De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå 

målet eller syftet med upphandlingen. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2016/00383 nr 69676 

 

Detta ger vid handen att Håbo kommun i upphandling av finansiella tjänster 

enbart får ställa sådana specifika krav som har ett samband med den 

efterfrågade tjänsten för kommunens verksamhet.  

I motionen föreslås att Håbo kommun i sin upphandling av banktjänster, 

inför krav på att ett företags bankkontor erbjuder kontanthantering inom 

kommunen. Av motionstexten framgår att det skapar problem för 

privatpersoner när banker inte hanterar kontanter och att ett kommunalt 

upphandlingskrav skulle kunna vara ett sätt att få bankerna att återta 

kontanthanteringen. Ett sådant krav har dock inget naturligt samband med 

kommunens krav på finansiella tjänster inom den kommunala verksamheten 

och är inte, enligt förvaltningens mening, proportionellt till upphandlingens 

ändamål och därför inte heller upphandlingsrättsligt giltigt.  

Kommunen kan i sak ställa krav på den tjänst som upphandlas mellan 

avtalsparten och kommunen som juridisk person, men inte som geografisk 

plats. Att frångå detta tillvägagångssätt skulle innebära potentiella 

kostsamma rättsliga processer för Håbo kommun, eller inga leverantörer 

väljer att lägga anbud på en för kommunen avgörande tjänst. 

Mot bakgrund av det föreslås att motionen avslås. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga. 

Uppföljning 

Föranleder ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion om lokal kontanthantering 

– KF 2016-06-13, § 80   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 80 Dnr 2016/00383  

Anmälan av ny motion: Lokal kontanthantering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrel-

sen för beredning.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion om lokal kontanthantering, 

där det i korthet föreslås att Håbo kommun ska ställa krav på möjlighet till 

lokal kontanthantering vid upphandlingar av banktjänster.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Kansliet – för åtgärd 

 

 



 
 

Motion 

Lokal kontanthantering 

 
 

Svenskar använder ofta kort och internet vid betalning men det finns fortfarande stora grupper 

som behöver använda kontanter. Inte minst för många äldre och socialt utsatta grupper är 

möjligheten att kunna använda kantater för att betala räkningar och annat avgörande i 

vardagen.  Ett samhälle utan kontanter stänger ute svaga grupper, gör det ekonomiska 

systemet mer sårbart och urholkar medborgarnas integritet. Många banker gör det nu allt 

svårare att hantera kontanter och kontantlösa bankkontor blir allt vanligare. För att stävja detta 

så bör därför Håbo kommun i upphandlingar av banktjänster ställa krav på att det ska finnas 

möjlighet att betala räkningar lokalt i Håbo. 

 

Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 

 

1. I upphandling av banktjänster så skall det ställas krav på möjlighet till lokal 

kontanthantering i Håbo.  

 

 

 

För socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2014/00083 nr 69698 

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

 

Motion gällande Dyarneområdet 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen från vidare 

handläggning mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28, § 22, att remitterade motion 

gällande Dyarneområdet till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen föreslås att området genomlyses med nya detaljplaner, att 

kommunen undersöker möjligheten att köpa in fastigheten ”Skeppet” samt 

att kommunen upprättar en plan för hur befintliga verksamheter ska 

hanteras. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och kan konstatera att 

motion föreslagna åtgärder och andemeningar hanteras som del av den 

kommunala mark- och detaljsplaneprocessen idag.  

Mot bakgrund detta föreslås att motionen avskrivs från vidare handläggning. 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Föranleder ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2014-04-28 

– KF 2014-04-28, §22   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



Motion gällande Dyarneområdet. 
 
Skeppet är sålt. 
2300 pensionärer och andra föreningar riskerar att bli utan lokaler att utöva sina verksamheter i. 
Hyresavtal finns som måste fullföljas men vad händer sedan? 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på att: 
- Området genomlyses med nya detaljplaner för en utveckling i tiden. 
- kommunen undersöker möjligheten att köpa in (expropriera) fastighet ”Skeppet” 
- Plan för hur vi skall ta hand om befintliga verksamheter i närtid och på lång sikt. 
 
 
Carina Lund 
Gruppledare (m) 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2015/00317 nr 69697 

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

 

Motion: Förskola i Krägga 

Förvaltningens förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att snarast påbörja 

utredning för att etablera en förskola i Krägga med hänvisning till de 

argument som förts fram av barn- och utbildningsförvaltningen i 

tjänsteskrivelse 2016-02-18.   

Sammanfattning 

Bengt Björkman (SD) och Linnea Bjuhr (SD) har lämnat en motion till 

fullmäktige med förslaget att kommunen ska genomföra en utredning för att 

etablera en förskola i Krägga snarast möjligt. Motionärerna framför att 

befolkningen i Krägga växer kraftigt och att det är långt till närmsta 

förskola. 

Motionen har via kommunstyrelsen remitterats till barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt yttrande att 

motionen ska bifallas i den meningen att en utredning ska göras om förskola 

i Krägga.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelse och underlag 

argumenterat för att det i dagsläget inte finns tillräckligt underlag för att 

driva en kommunal förskola i Krägga och förvaltningen ser inte att 

volymerna kommer att bli tillräckligt stora inom en 10-årsperiod. Därför 

föreslår förvaltningen att motionen avslås och att planering istället påbörjas 

för en förskola vid västra infarten till Bålsta. 

Kommunstyrelsens förvaltning ser ingen anledning att ifrågasätta barn- och 

utbildningsförvaltningens prognoser och volymberäkningar och finner 

därmed att motionen bör avslås. Detta då barn- och utbildningsförvaltningen 

i underlaget redan har utrett frågan och kommit fram till att förutsättningar 

för en kommunalt driven förskola inte föreligger. Kommunstyrelsens 

förvaltning ser ingen anledning att bifalla motionen och starta en större 

utredning, då barn- och utbildningsförvaltningen genom sin beredning av 

motionen och med enkla medel redan beräknat att förutsättningar saknas. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag att motionen ska bifallas går i vilket 

fall vidare till kommunfullmäktiges behandling av ärendet, eftersom nämnd 

alltid har förslagsrätt till fullmäktige.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2015/00317 nr 69697 

 

Beslutsunderlag 

– Motion 2015-11-10 

– Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 

– Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-18 BOU 2015/01014 nr 21689 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Barn- och utbildningskontoret 
Anna Walterholm,  
0171-52898 
anna.walterholm@habo.se 

 

Svar på motion: Förskola i Krägga 

Förslag till beslut  

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionens förslag om förskola i Krägga, med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med andra berörda förvaltningar utreda förutsättningarna 
för en kommunal förskola vid västra infarten till Bålsta. Utredningen 
redovisas på nämnden den 2 november 2016. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att verka 
för förutsättningar för en fristående aktör att etablera sig i Krägga. . 
  

Sammanfattning 
En motion avseende inrättandet av en förskola i Krägga har den 1 december 
2015 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. 
Motionställare är Michael Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD). 

Krägga är en del av Håbo som omvandlats från en sommarort till 
permanentboende under en kort period. Enligt motionen så antas att fler 
barnfamiljer kommer att bosätta sig där så att behovet av förskola finns. 

Förvaltningen finner inte efter utredning att det inom en 10-årsperiod finns  
tillräckligt med barnunderlag i Krägga för att driva en kommunal förskola  
av den storlek som krävs för att uppnå ekonomisk balans med kvalitativa  
pedagogiska förutsättningar.  
 
Förvaltningen föreslår istället byggnation av en större kommunal förskola  
vid västra infarten till Bålsta som då kan erbjuda förskoleverksamhet till  
fler kommuninvånare. Vidare föreslår förvaltningen att verka för  
förutsättningar för en fristående aktör att etablera sig i Krägga för att  
tillgodose berörda vårdnadshavare. 
 

Yttrande 
Barn- och utbildnings konstaterar att det idag enligt befolkningsprognosen 
bor ca 40 förskolebarn i området Krägga. I dagsläget är 33 av dessa barn 
placerade i befintliga förskolor i Bålsta. Om föräldrar i områden runt Krägga 
ska placera sina barn där finns för närvarande få framkomliga vägar dit. Det 
är därför lättare att ta sig till Bålsta för boende i närområden till Krägga. För 
vissa vårdnadshavare till dessa barn vore en förskola intill västra infarten till 
Bålsta ett tillgängligare alternativ. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-18 BOU 2015/01014 nr 20666 

 

Förvaltningen förordar att bygga kommunala förskolor med förutsättningar 
till ett större upptagningsområde och som gör det möjligt att planera för en 
större verksamhet med plats för 100 -150 barn (6-8 avdelningar). Detta ger 
även förutsättningar att avveckla små och tillfälliga verksamheter som idag 
är i bruk med höga driftkostnader och ibland stora renoveringsbehov.  

För att tillgodose det behov som dock finns i Krägga föreslår förvaltningen 
att det ges möjligheter för en fristående aktör att etablera sig i området. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
När förvaltningen granskar prognosen för Krägga är bedömningen att en 
liten kommunal förskola i Krägga inte skulle ge verksamheten möjliga 
förutsättningar för en ekonomi i balans. Detta försvårar för verksamheten att 
erbjuda en kvalitativ pedagogisk verksamhet som svarar upp mot förskolans 
nationella mål. För att skapa dessa förutsättningar bör förskolan kunna 
erbjuda minst 100-150 förskoleplatser. 
Förvaltningen förordar i detta fall att en större förskola planeras vid västra 
infarten till Bålsta som kan erbjuda platser till Krägga och boende i den 
västra delen av Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
– Befolkningsprognosen gällande Krägga 
– Delegationsbeslut kommunstyrelsen, 2015-12-01, KS 2015/317 nr 

64024 
Motion: Förskola i Krägga, motionärer Michael Rubbestad (SD) och 
Linnea Bjuhr (SD), 2015-11-10  

__________ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 25 Dnr 2015/01014  

Svar på motion: Förskola i Krägga 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionens förslag om att utreda förskola i Krägga.  

Sammanfattning  
En motion avseende inrättandet av en förskola i Krägga har den 1 december 
2015 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. 
Motionsställare är Bengt Björkman (SD) och Linnea Bjuhr (SD). 

Krägga är en del av Håbo som omvandlats från en sommarort till perma-
nentboende under en kort period. Enligt motionen så antas att fler barnfamil-
jer kommer att bosätta sig där så att behovet av förskola finns. 

Förvaltningen finner inte efter utredning att det inom en 10-årsperiod finns  
tillräckligt med barnunderlag i Krägga för att driva en kommunal förskola 
av den storlek som krävs för att uppnå ekonomisk balans med kvalitativa 
pedagogiska förutsättningar.  
 
Förvaltningen föreslår istället byggnation av en större kommunal förskola  
vid västra infarten till Bålsta som då kan erbjuda förskoleverksamhet till fler 
kommuninvånare. Vidare föreslår förvaltningen att verka för 
förutsättningar för en fristående aktör att etablera sig i Krägga för att tillgo-
dose berörda vårdnadshavare.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 12, 2016-03-16, BOU 2015/1014 nr 22008 
– Prognos Krägga 
– Delegationsbeslut kommunstyrelsen, 2015-12-01, KS 2015/317 nr 

64024 
– Motion: Förskola i Krägga, motionärer Bengt Björkman (SD) och Lin-

nea Bjuhr (SD), 2015-11-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (BåP): Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfull-
mäktige bifaller motionens förslag om att utreda förskola i Krägga.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



 

 

2015-11-10 

MOTION: Förskola i Krägga 

 

Krägga är den del av Håbo Kommun som växer och kommer att fortsätta växa de närmaste 

åren. 

Krägga omvandlas från en sommarort, till en ort med permanent boende till stor del, det 

finns inte många ”renodlade” sommarboenden kvar. Sommarstugorna omvandlas i snabb 

takt till permanenta boenden, antingen så rivs byggnaderna och det byggs nytt eller så 

renoveras de gamla 60-talshusen. 

I takt med att fler bosätter sig permanent på orten så kommer det även fler barnfamiljer dit. 

Det har de senaste åren ökat i rask takt så behovet av förskola har växt fram tämligen fort 

och kommer att öka i och med inflyttningen till permanent boende sker i allt snabbare takt. 

Antal boende i Krägga 2014 var 465 st. och har en ökning de senaste 5 åren med 17 % och 

kommer troligen att öka kraftigt i fortsättningen. Ökningstakten har troligen ökat och ej 

stannat av med tanke på att det finns många unga familjer bosatta 2015. Med den takten på 

17% har det blivit totalt 80 st. nya boende. 

Baserat på att det är en bit att åka till befintliga förskolor i Bålsta samhälle samt barnens 

bästa med gångavstånd mellan förskola och bostad yrkar Sverigedemokraterna: 

Att kommunen genomför en utredning för att etablera en förskola i Krägga snarast möjligt 

 

Bengt Björkman (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid 
kommunala anställningar 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till förvaltningens 

bedömning.   

 

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) föreslår i sin motion att det ska vara meriterande 

med folkbokföring inom Håbo kommun vid nyrekrytering inom 

kommunens verksamheter.  

Förvaltningen bedömer att det inte vore lämpligt med detta 

tillvägagångssätt. Detta mot bakgrund av att kommunen står inför stora 

utmaningar vad gäller kompetensförsörjning under kommande år. Eftersom 

kommunen är i behov av att göra stora nyrekryteringar är det inte lämpligt 

att avgränsa mängden potentiella sökanden mer än nödvändigt.  

Vidare är det, mot bakgrund av regeringsformens krav på saklighet och 

opartiskhet hos förvaltningsmyndigheter, inte heller lämpligt att en kommun 

rekryterar mot bakgrund av andra krav än rena kompetenskrav. Att rekrytera 

enbart baserat på kompetens är också förenligt med kraven på hög kvalitet i 

alla verksamheter, vilket är en del av Håbo kommuns vision.  

Mot ovanstående bakgrund bedömer förvaltningen att motionen bör avslås.  

 
Ärendet 

Michael Rubbestad (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

folkbokföring inom Håbo ska ses som meriterande vid rekrytering och 

anställning inom den kommunala verksamheten. Detta mot bakgrund av att 

34 % av kommunens nyrekryterade personer är folkbokförda i en annan 

kommun än Håbo. Motionären menar att om kommunen i högre grad 

anställde personal inom den egna kommunen skulle en större del av den 

skatt som betalas av arbetstagaren stanna inom den kommunala 

verksamheten istället för att hamna hos andra kommuner. Likaså skulle 

arbetslösheten i Håbo kommun minska och då färre skulle behöva pendla till 

sitt arbete skulle de negativa effekterna på miljön minska. 

Kompetensförsörjning 

Kommunen arbetar för närvarande aktivt med frågor som rör 

kompetensförsörjning. Detta eftersom cirka 25 % av kommunens anställda 

förväntas gå i pension inom tio år. Samtidigt växer kommunen, vilket också 

medför ökade personalbehov. Likaså finns en naturlig personalomsättning 

som kommunen måste kunna möta. För att kunna möta det växande behovet 
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av personal, i synnerhet inom vissa kritiska kompetensområden, arbetar 

kommunen för att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt och 

därigenom kunna konkurrera med andra arbetsgivare om personal.  

Opartiskhet 

Av regeringsformen (SFS 2011:109 1 kap 9 §) framgår att domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 

samt iaktta saklighet och opartiskhet. Detta i sin tur medför begränsningar i 

kommunens handlingsfrihet i ett antal frågor. När det handlar om 

rekrytering av personal innebär denna paragraf att kommunen anställer 

enbart på grundval av en persons kompetens. Genom att kommunen 

rekryterar utifrån en persons formella och personliga kompetens sätt möts 

också Håbo kommuns visions krav på hög kvalitet i alla verksamheter upp.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av regeringsformens 1 kap 9 § ovan bedömer förvaltningen 

att det inte är lämpligt att rekrytera personal på andra grunder än sakliga 

kompetenskrav. Oaktat detta är det, mot bakgrund av den stora utmaning 

kommunen står inför när det gäller framtida kompetensförsörjning, inte att 

rekommendera att lägga in ytterligare krav som kan begränsa antalet 

intresserade arbetssökande vid nyrekryteringar. Mot denna bakgrund 

bedömer förvaltningen att motionen bör avslås.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Motionen   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären – för kännedom 

Personalenheten – för kännedom  



 

 

2016-04-02 

 

Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar 

 

På kommunstyrelsens senaste sammanträde i mars 2016 delgavs ledamöterna en pärm 

innehållandes 93 nyanställningar som gjorts under perioden 2015-10-29 – 2015-02-26 varav de flesta 

under 2016. Att hela 93 personer fanns med i underlaget är såklart glädjande då vi ser att kommunen 

är i behov av nyrekryteringar framför att personal behöver avvecklas. Vad som däremot var tråkigt 

att se var att ett stort antal av de nyanställda, 32 av 93 (34 %), visade sig vara folkbokförda i en annan 

kommun än Håbo. 

Att viss specialkompetens inte går att finna inom kommunen står sig naturligt men en stor del av de 

anställningar som redovisades i underlaget torde gå att finna inom Håbos gränser. 

Att anställa personal inom den egna kommunen skulle innebära att en stor del av den skatt som 

betalas av arbetstagaren skulle stanna inom den kommunala verksamheten istället för att hamna hos 

andra kommuner. Minskad arbetslöshet inom kommunen samt positiva effekter för miljön går även 

att finna eftersom anställningar av personer folkbokförda i Håbo skulle innebära mindre resande. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att kommunfullmäktige beslutar att folkbokföring inom Håbo skall ses som meriterande 

vid rekrytering och anställning inom den kommunala verksamheten 

 

 

Michael Rubbestad (SD) 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Förbättra möjligheten för kommunens barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att ta sig till 
habiliteringen i Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, i dialogerna med 

kollektivtrafikförvaltningen, ska verka för att Mjuka linjen även ska 

trafikera hållplatsen vid draget.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 

färdigbehandlat.     

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att den så kallade Mjuka linjen även ska 

trafikera hållplatsen vid Draget för att förenkla för de ungdomar som ska ta 

sig till habiliteringen som ligger där. Kollektivtrafikförvaltningen, UL, har 

tidigare informerat kommunen om att det inte finns några planer på att dra 

om linjen så att den går via Draget eftersom linjens sträckning redan är lång 

och krokig, vilket medförde att förvaltningens och sedan även 

kommunstyrelsens förslag till beslut var att avslå medborgarförslaget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att inhämta 

synpunkter från personal och brukare på habiliteringen angående resvägen 

dit. Kontakt med habiliteringen visar att delar av dess brukare lätt kan ta sig 

dit, då de är beviljade färdtjänst. De brukare som har mindre 

utvecklingsstörningar eller autism har däremot svårare att ta sig till 

habiliteringen. De åker inte buss utan tvingas istället gå, ibland längre 

sträckor, för att komma dit. Därmed uteblir de ibland också från sina besök 

på habiliteringen då det är svårt att ta sig dit.    

 

Kommunen har inte någon reell möjlighet att besluta om busslinjernas 

sträckning, utan dessa beslut tas av kollektivtrafikförvaltningen. Kommunen 

kan däremot påtala olika typer av behov i sina kontakter med 

kollektivtrafikförvaltningen. Därefter är det upp till 

kollektivtrafikförvaltningen att prioritera de olika behoven och besluta om 

linjernas sträckning. Mot bakgrund av att behov finns av en hållplats vid 

Draget föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen, i sin kontinuerliga dialog med 

kollektivtrafikförvaltningen, verkar för att Mjuka linjens sträckning ändras 

till att även omfatta hållplatsen vid Draget.    
 
Ärendet 
Bakgrund 
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I medborgarförslaget föreslås en ny rutt för UL:s buss 304, den så kallade 

Mjuka linjen, så att bussen även trafikerar hållplatsen vid Draget. Denna nya 

linjesträckning skulle göra det lättare för ungdomar med 

funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i som ligger i Draget.  

I beredningen av ärendet togs kontakt med kollektivtrafikförvaltningen. 

Kollektivtrafikförvaltningen menade att Mjuka linjens sträckning redan var 

lång och krokig och då man dessutom arbetade för att se över möjligheterna 

att förlänga linjen till Frösundavik vore det inte möjligt att även dra linjen 

via Draget.  

Mot ovanstående bakgrund lämnade kommunstyrelsens förvaltning i 

samarbete med bygg- och miljöförvaltningen (plan- och 

utvecklingsavdelningen) förslaget att medborgarförslaget skulle avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förvaltningens förslag, men 

kommunfullmäktige återremitterade ärendet (KF 2016-06-13 § 56) för att 

förvaltningen skulle kontakta habiliteringen för att inhämta synpunkter från 

personal och brukare där.  

Kontakt med habiliteringen i Bålsta 

Förvaltningen har kontaktat habiliteringen i syfte att kontrollera hur stort 

behovet av en busshållplats vid Draget är för brukarna. Personal på 

habiliteringen beskriver att de har två grupper av besökare – en grupp som 

kan ta sig dit på ett enkelt sätt och en grupp som upplever större problem 

med transporten. Den första gruppen utgörs dels av personer med en större 

form av funktionshinder som åker färdtjänst och därmed kan ta sig dit på ett 

enkelt sätt. Bland dem som lätt kan ta sig till habiliteringen finns också 

personer vars föräldrar har möjlighet att skjutsa dem dit.  

Den andra besökarkategorin består av personer som har svårare att ta sig till 

habiliteringen på egen hand. Det handlar om unga vuxna med lindrig 

utvecklingsstörning eller autism, en kategori som inte åker vanlig buss. 

Därför går de istället långa, ibland väldigt långa, promenader för att komma 

till habiliteringen. Personalen på habiliteringen har också tidigare gjort en 

enkätundersökning bland sina brukare för att ta reda på hur de upplever 

resvägen dit. Flera brukare har i denna undersökning angivit att de ibland 

uteblir från besök på habiliteringen på grund av dess lokalisering i Bålsta 

och svårigheterna det medför vad gäller transporten dit och hem.  

Kommunens möjlighet att påverka busslinjernas sträckning 

Kollektivtrafikförvaltningen, UL, planerar själva bussarnas linjer. 

Kommunen har därmed ingen reell möjlighet att påverka dessa. Dock för 

kommunen en kontinuerlig dialog med kollektivtrafikförvaltningen och kan 

därigenom framföra olika typer av behov vad gäller busslinjernas 

sträckning. Till slut är det dock kollektivtrafikförvaltningen som beslutar 

vilka sträckningar deras linjer har. När detta görs tvingas 

kollektivtrafikförvaltningen prioritera och väga olika samhällsnyttiga behov 

mot varandra. 
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Då kommunen inte har någon reell påverkan på busslinjesträckningarna kan 

inte medborgarförslaget bifallas av kommunen. Eftersom utredningen har 

visat att det finns ett behov av att även dra Mjuka linjen till Draget för att 

underlätta för habiliteringens besökare kan förvaltningen påtala det behovet 

för kollektivtrafikförvaltningen i den kontinuerliga dialog som förs. Mot 

denna bakgrund föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige bifaller 

beslutet genom att kommunstyrelsen, i sin kontinuerliga dialog med 

kollektivtrafikförvaltningen, verkar för att Mjuka linjen även ska få en 

hållplats i Draget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Beslutet följs upp i kansliets årliga återrapportering av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 69345, daterad 2016-08-25 

– Beslut KF 2016-06-13 § 56 

– Tjänsteskrivelse nr 66145, daterad 2016-04-12 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 

Förslagsställaren 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 56 Dnr 2014/00060  

Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med funkt-
ionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Bålsta 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återemittera ärendet till kommunstyrel-

sen för vidare utredning genom kontakt med habiliteringen och brukarna.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås en ny rutt för UL:s buss 304, den så kallade 

Mjuka linjen. Denna nya sträckning skulle göra det lättare för ungdomar 

med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Draget.  

Kollektivtrafikförvaltningen anser att om Mjuka linjen även skulle trafikera 

hållplatsen vid Draget skulle såväl den upplevda som den faktiska restiden 

på linjen öka. Då linjen redan är lång och krokig vore detta inte att rekom-

mendera. Dessutom håller kollektivtrafikförvaltningen på att se över möj-

ligheterna att förlänga Mjuka linjen till Frösundavik. Detta sammantaget gör 

att kollektivtrafikförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att förlänga 

Mjuka linjen så att den också trafikerar hållplatsen Draget.  

På grund av ovan nämnda bedömning bör medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag (KS2014/60, KS nr 2014.978)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kom-

munstyrelsen ska ta kontakt med habiltieringen och brukarna.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande 

om återremiss.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och fin-

ner att ärendet återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli – för kännedom och åtgärd 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Förbättra möjligheten för kommunens barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att ta sig till 
habiliteringen i Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till de uppgifter som inkommit från UL i samband med 

beredningen av ärendet.   

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås en ny rutt för UL:s buss 304, den så kallade 

Mjuka linjen. Denna nya sträckning skulle göra det lättare för ungdomar 

med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Draget.  

Kollektivtrafikförvaltningen anser att om Mjuka linjen även skulle trafikera 

hållplatsen vid Draget skulle såväl den upplevda som den faktiska restiden 

på linjen öka. Då linjen redan är lång och krokig vore detta inte att 

rekommendera. Dessutom håller kollektivtrafikförvaltningen på att se över 

möjligheterna att förlänga Mjuka linjen till Frösundavik. Detta sammantaget 

gör att kollektivtrafikförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att 

förlänga Mjuka linjen så att den också trafikerar hållplatsen Draget.  

På grund av ovan nämnda bedömning bör medborgarförslaget avslås.  

 
Ärendet 

Medborgarförslaget föreslår en ny rutt för UL:s buss 304, även kallad 

Mjuka linjen, som även skulle omfatta turer till Habiliteringen för barn och 

vuxna, Dragrännan 4B, i Dragets industriområde, Bålsta tätort. Enda 

möjligheten att åka kollektivt till habiliteringen är idag att resa med SL:s 

buss 579 som går en gång i timmen och för dessa resor är det svårt att lösa 

biljett. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete 

med bygg- och miljöförvaltningen (plan- och utvecklingsavdelningen). 

Habiliteringen i Dragets industriområde 

Habiliteringen ligger på Dragrännan 4B, i Dragets industriområde, och är en 

verksamhet som ger råd, stöd, utbildning och behandling till personer som 

har funktionsnedsättning. Habiliteringen fungerar även som en mötesplats 

och har också en stödfunktion för familjemedlemmar och andra närstående. 

Habiliteringen vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism, 

rörelsehinder, Aspergers syndrom, flerfunktionshinder, förvärvad 

hjärnskada och ADHD. Öppettider är måndagar-fredagar klockan 08.00-

12.00 samt 13.00-16.00. Habiliteringen har för närvarande i snitt tolv 

besökare per dag.  
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Befintlig angöring för kollektivtrafik 

Dragets industriområde har idag en hållplats för kollektivtrafik, vid 

rondellen i korsningen mellan Södra Bålstaleden och Dragrännan. I 

dagsläget trafikeras hållplatsen av UL:s och SL:s bussar med timmestrafik 

under de timmar som Habiliteringen har öppet. 

Den nuvarande buss 304 

UL:s buss 304 är en så kallad Mjuk linje som trafikerar Bålsta tätort under 

dagtid vardag och helg. Linjen trafikeras av en mindre buss, med plats för 

cirka 20 personer och som är anpassad för resenärer med 

funktionsnedsättning. Större delen av linjen trafikerar bostadsområden med 

svår framkomlighet och stannar då för resenärer som vinkar vid vägrenen. 

Bussen går i en slinga från Bålsta station och centrum, till Åsen, genom 

Nydal, förbi Kyrkcentrum och Dalängen tillbaka till Bålsta station. Där 

övergår linje 304 till linje 301 och fortsätter enligt buss 301 tidtabell och 

rutt. 

Ny rutt för 301 och 304 

I beredningen av medborgarförslaget har kollektivtrafikförvaltningen 

kontaktats. Enligt tjänstemän på kollektivtrafikförvaltningen skulle en ny 

trafikering av linje 301, via hållplatsen vid Draget, innebära ökade, såväl 

upplevda som faktiska, restider. Detta dessutom på en linje som redan har 

en lång och krokig sträckning. Kollektivtrafikförvaltningen håller dessutom 

i dagsläget på att se över möjligheterna att förlänga linje 301 till 

Frösundavik. Därför gör kollektivtrafikförvaltningen bedömningen att det, 

på grund av den eventuella förlängningen till Frösundavik och på grund av 

befintlig linjesträckning i Bålsta idag, inte är aktuellt att förlänga linje 301 

förbi Draget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag (KS2014/60, KS nr 2014.978)  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
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Ekonomienheten 
Carin Homann, Ekonom 
0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

 

Delårsbokslut 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 

verksamheter 

2. Kommunstyrelsen beslutar att fördela tilläggsbudget för januari till 

augusti med anledning av extra statsbidrag för flyktingsituationen med 

4 584 tkr till barn- och utbildningsnämnden, 982 tkr till socialnämnden 

och 785 tkr till kommunstyrelsen, vilket finansieras genom att öka 

budgeten för generella statsbidrag med 6 351 tkr. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 

kommunfullmäktige 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 

redovisade underskott i prognosen för helåret   

 

Sammanfattning 

Ekonomiskt resultat år 2016 prognostiseras till 38,1 mkr 

Prognosen är att årets resultat blir cirka 38,1 mkr. I förhållande till det 

budgeterade resultatet på 26,1 mkr är det en förbättring med 12 mkr. 

Resultatet är 3,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Tre av nämnderna visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos 

eller överskott. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar nu ett underskott på 2,8 mkr, jämfört 

med ett nollresultat vid förra uppföljningen per mars. Främst är det 

kostnaden för hemtjänst som ökar, både köp av hemtjänst, intern och extern, 

samt utförandet av hemtjänsten. Totalt är det 7,2 mkr mer än budgeterat. I 

verksamheten pågår ett arbete med att ha en budget i balans i hemtjänsten 

under 2017. 

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 630 tkr, främst inom kultur 

och livsmiljö och tekniska verksamheterna. Förvaltningen kommer att 

genomlysa ekonomin för hela verksamheten med målsättning att åtgärda 

underskottet. 

Barn- och utbildningsnämnden har ett mindre underskott på 110 tkr, vilket 

är mindre än det underskott som prognostiserades vid förra uppföljningen, 

1,7 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandling av 

delårsrapporten per mars att barn- och utbildningsnämnden skulle åtgärda 

underskottet. 
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Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 7,4 mkr, främst till följd av 

att ersättningen från Migrationsverket för köp av platser på familjehem och 

HVB-hem är högre än kostnaderna. Prognosen är sänkt från 11,9 mkr. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2016-08-15 från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 4,4 mkr lägre 

än budget. Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg och ett 

överskott om cirka 10,5 mkr redovisas. 

Extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att låta kommunstyrelsen fördela ut 

tilläggsbudget år 2016 med 10 280 tkr till nämnderna med anledning av det 

extra statsbidrag för flyktingsituationen som kommunen erhållit. Eftersom 

det finns osäkerheter i hur flyktingssituationen ser ut år 2016, hur den 

påverkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och vad som 

kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande, 

beslutades att statsbidraget fördelas ut till nämnderna i form av budget när 

kostnaderna är definitivt kända. Till och med augusti har totalt 6 351 tkr i 

kostnader uppstått på nämnderna och förslaget är att fördela ut motsvarande 

belopp i budget enligt följande: 

 Kommunstyrelsen 785 tkr 

 Barn- och utbildningsnämnden 4 584 tkr 

 Socialnämnden 982 tkr 

I nämndernas rapporter redovisas översiktligt vad medlen använts till. Till 

bokslutet fördelas resterande budget utifrån definitiva kostnader. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 195,4 mkr inklusive ombudge-

teringar från år 2015 för pågående investeringsprojekt. Förbrukningen av 

investeringsmedel per 31 augusti uppgår till 43,0 (41,4) mkr. Prognosen är 

att cirka 128,1 mkr kommer att förbrukas under år 2016, och 76,8 mkr 

beräknas föras över till nästa år. Dessutom genomförs investeringar via 

exploateringsverksamheten. Per 31 augusti har 35,1 (10,1) mkr investerats i 

anläggningar för gator och VA och som kommunen ska behålla. Prognosen 

är att dessa investeringar uppgår till 43,4 mkr vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket 

gör att bedömningen av måluppfyllelsen för helåret 2016 delvis är osäker. 

För tre mål saknas data för flera avgörande nyckelindikatorer och en 

bedömning har inte kunna göras alls avseende måluppfyllnad. I övriga fall 

där en eller flera nyckelindikatorer saknar data har bedömningar gjorts men 

då på en rimlig/låg nivå snarare än en överskattning. 
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Bedömningen av måluppfyllnad vid delårsrapporteringen pekar på en 

relativt låg måluppfyllnad vid årets slut inom tre av kommunfullmäktiges 

fyra målområden. Dock visar beskrivningarna av nämndernas bedömningar 

på osäkerheter då flera nyckelindikatorer ännu inte är redovisade. En trolig 

utveckling är att ett antal av dessa kommer påverka måluppfyllnaden 

positivt och ytterligare några mål kommer att nås vid årets slut. Endast ett 

fåtal mål bedöms redan nu som ej nåbara vid årets slut. Högst 

måluppfyllnad finns inom målområdet för Håbo en kommun med sund 

ekonomi där sex av sju mål förväntas nås vid årets slut. Lägst måluppfyllnad 

men med flest osäkerhetsfaktorer finns inom målområdet Attraktiva Håbo 

där två av sju mål förväntas nås vid årets slut. Totalt bedöms 17 av de 30 

målen kunna nås vid årets slut.   
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Redovisas den sammanfattande texten. 

Uppföljning 

Delårsbokslutets prognostiserade resultat följs upp i årsredovisningen för 

2016  

Beslutsunderlag 

– Delårsbokslut aug 2016   

__________ 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 

Vård- och omsorgsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 

 

 



 

Delårsbokslut aug 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     2016-09-30 



Delårsbokslut aug 2016 2(120) 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ......................................................................................................... 3 

2 Kommunens samlade verksamhet ............................................................................ 5 

3 Uppföljning av kommunens mål ............................................................................... 7 

4 Ekonomi .................................................................................................................... 12 

5 Personalredovisning ................................................................................................. 18 

6 Ekonomisk redovisning ............................................................................................ 22 

7 Kommunstyrelsen ..................................................................................................... 46 

8 Överförmyndarnämnden ......................................................................................... 70 

9 Bygg- och miljönämnden ......................................................................................... 73 

10 Barn- och utbildningsnämnd ................................................................................... 85 

11 Socialnämnd .............................................................................................................. 95 

12 Vård- och omsorgsnämnd ...................................................................................... 102 

13 Håbohus AB ............................................................................................................ 112 

14 Håbo Marknads AB ............................................................................................... 115 

15 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo ................................ 117 

 

  



Delårsbokslut aug 2016 3(120) 

1 Sammanfattning  

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en 

delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska 

omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för 

perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period föregående år. Kommunen har 

upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos. 

Ekonomiskt resultat år 2016 prognostiseras till 38,1 mkr 

Prognosen är att årets resultat blir cirka 38,1 mkr. I förhållande till det budgeterade 

resultatet på 26,1 mkr är det en förbättring med 12 mkr. Resultatet är 3,7 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Tre av nämnderna visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos eller 

överskott. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar nu ett underskott på 2,8 mkr, jämfört med ett 

nollresultat vid förra uppföljningen per mars. Främst är det kostnaden för hemtjänst som 

ökar, både köp av hemtjänst, intern och extern, samt utförandet av hemtjänsten. Totalt 

är det 7,2 mkr mer än budgeterat. I verksamheten pågår ett arbete med att ha en budget i 

balans i hemtjänsten under 2017. 

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 630 tkr, främst inom kultur och livsmiljö 

och tekniska verksamheterna. Förvaltningen kommer att genomlysa ekonomin för hela 

verksamheten med målsättning att åtgärda underskottet. 

Barn- och utbildningsnämnden har ett mindre underskott på 110 tkr, vilket är mindre än 

det underskott som prognostiserades vid förra uppföljningen, 1,7 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandling av delårsrapporten per mars 

att barn- och utbildningsnämnden skulle åtgärda underskottet. 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 7,4 mkr, främst till följd av att 

ersättningen från Migrationsverket för köp av platser på familjehem och HVB-hem är 

högre än kostnaderna. Prognosen är sänkt från 11,9 mkr. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2016-08-15 från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 4,4 mkr lägre än budget. Räntenivån för 

långfristiga skulder är fortfarande låg och ett överskott om cirka 10,5 mkr redovisas. 

Extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att låta kommunstyrelsen fördela ut tilläggsbudget 

år 2016 med 10 280 tkr till nämnderna med anledning av det extra statsbidrag för 

flyktingsituationen som kommunen erhållit. Eftersom det finns osäkerheter i hur 

flyktingsituationen ser ut år 2016, hur den påverkar kommunens verksamhet, vilka 

kostnader som uppstår och vad som kan finansieras från ordinarie statsbidrag för 

flyktingar och asylsökande, beslutades att statsbidraget fördelas ut till nämnderna i form 

av budget när kostnaderna är definitivt kända. 

Till och med augusti har totalt 6 351 tkr i kostnader uppstått på nämnderna och förslaget 

är att fördela ut motsvarande belopp i budget enligt följande: 

 Kommunstyrelsen 785 tkr 

 Barn- och utbildningsnämnden 4 584 tkr 

 Socialnämnden 982 tkr 

I nämndernas rapporter redovisas översiktligt vad medlen använts till. Till bokslutet 
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fördelas resterande budget utifrån definitiva kostnader. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 195,4 mkr inklusive ombudgeteringar från 

år 2015 för pågående investeringsprojekt. Förbrukningen av investeringsmedel per 31 

augusti uppgår till 43,0 (41,4) mkr. Prognosen är att cirka 128,1 mkr kommer att 

förbrukas under år 2016, och 76,8 mkr beräknas föras över till nästa år. Dessutom 

genomförs investeringar via exploateringsverksamheten. Per 31 augusti har 35,1 

(10,1) mkr investerats i anläggningar för gator och VA och som kommunen ska behålla. 

Prognosen är att dessa investeringar uppgår till 43,4 mkr vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket gör att 

bedömningen av måluppfyllelsen för helåret 2016 delvis är osäker. För tre mål saknas 

data för flera avgörande nyckelindikatorer och en bedömning har inte kunna göras alls 

avseende måluppfyllnad. I övriga fall där en eller flera nyckelindikatorer saknar data har 

bedömningar gjorts men då på en rimlig/låg nivå snarare än en överskattning. 

Bedömningen av måluppfyllnad vid delårsrapporteringen pekar på en relativt låg 

måluppfyllnad vid årets slut inom tre av kommunfullmäktiges fyra målområden. Dock 

visar beskrivningarna av nämndernas bedömningar på osäkerheter då flera 

nyckelindikatorer ännu inte är redovisade. En trolig utveckling är att ett antal av dessa 

kommer påverka måluppfyllnaden positivt och ytterligare några mål kommer att nås vid 

årets slut. Endast ett fåtal mål bedöms redan nu som ej nåbara vid årets slut. Högst 

måluppfyllnad finns inom målområdet för Håbo en kommun med sund ekonomi där sex 

av sju mål förväntas nås vid årets slut. Lägst måluppfyllnad men med flest 

osäkerhetsfaktorer finns inom målområdet Attraktiva Håbo där två av sju mål förväntas 

nås vid årets slut. Totalt bedöms 17 av de 30 målen kunna nås vid årets slut. 
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2 Kommunens samlade verksamhet 

2.1 Kommunens samlade verksamhet 

Syftet med den sammanställda redovisningen är att sammanfatta kommunens 

ekonomiska ställning 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 kommunalförbud. 

Kommunen har tillsammans med Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo 

kommun administrerar Trosa kommuns löneutbetalningar. 

Verksamheten i extern regi där kommunen köper huvudverksamheter från andra 

utförare uppgår till 165 mkr, jämfört med 137 mkr samma period föregående år. Det 

innebär att 20,3 procent av kommunens verksamhet utförs av andra utförare än 

kommunen, jämfört med 18,0 procent samma period föregående år. Orsaken är främst 

att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn ökat med 20 mkr. 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 Skolinspektionen. 

2.2 Kommunkoncern 

I den kommunala koncernen ingår kommunen och kommunens helägda bolag Håbohus 

AB och Håbo Marknads AB samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-

Håbo. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har kommunens 

redovisningsprinciper varit vägledande. 

Ingen justering av avskrivningsprinciper har gjorts utan varje företags principer gäller. 

Interna poster av väsentligt värde har eliminerats vad gäller mellanhavanden mellan 

kommunen och bolagen samt mellan respektive bolag och mellan kommunalförbundet 

för räddningstjänsten och kommunen. 

Resultaträkning, tkr Delårsbokslut 2015 Delårsbokslut 2016 

Rörelsens intäkter 222 058 333 279 

Rörelsens kostnader -738 717 -786 503 

Avskrivningar -56 681 -53 671 

Verksamhetens nettokostnad -573 340 -506 895 

Skattenetto 649 866 685 674 

Finansnetto -22 319 -12 682 

Resultat efter finansiella poster 54 207 166 097 

Uppskjuten skatt 0 82 

Skatt på årets resultat -6 015 -16 444 

Resultat 48 192 149 735 

   

Omslutning 2 175 677 2 402 672 

Soliditet 19,02 % 23,67 % 

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo 

Marknads AB samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 procent av kommunal-
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förbundet Räddningstjänsten Enköping–Håbo. Eliminering har gjorts av periodiserings-

fonder och obeskattade reserver för Håbo Marknads AB samt för Håbohus AB. 

Årets resultat mäts efter finansnetto och efter extraordinära intäkter och kostnader. I 

2016 års delårsbokslut uppgår koncernens resultat till cirka 149,7 (48,2) mkr, vilket är 

cirka 101,5 mkr bättre än föregående år. Kommunens del av resultatet är 91,3 

(44,8) mkr, vilket är 46,5 mkr bättre än föregående år. De kommunala bolagen redovisar 

ett positivt resultat på sammanlagt 58,5 (3,4) mkr, varav Håbohus AB 58,3 (9,9) mkr 

och Håbo Marknads AB 0 (11,4) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 

468 tkr (0,1 mkr), varav Håbo kommuns andel är cirka 163 tkr. 

Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2016, men låneskulden är fortfarande stor 

och koncernen är mycket räntekänslig. Förklaringen till resultatförbättringen i 

jämförelsen med motsvarande period förra året är att ersättningarna från 

migrationsverket är högre än 2015. Koncernen måste även framöver öka andelen eget 

kapital och därigenom skapa reserver för att möta kommande både kända och 

oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Koncernens soliditet har ökat 

från 19,02 procent i bokslut 2015 till 23,67 procent i delårsbokslut 2016. 

2.2.1 Tillgångar 

Koncernens totala tillgångar ökar från bokslut 2015 till delårsbokslut 2016 med 92,1 

(45,5) mkr netto, varav Håbohus AB:s tillgångar ökar med 90,1 (8,2) mkr, Håbo 

Marknads tillgångar minskar med 0,8 (3,2) mkr, Räddningstjänstens tillgångar ökar i 

koncernen med 1,2 (1,3) mkr medan kommunens tillgångar ökar med cirka 0,8 

(39) mkr. Förklaringen till Håbohus ökade tillgångar är nyproduktionen av 

Sofielundsvägen (Glastomten) samt tillbyggnad Skeppsvägen. Avskrivningarna i 

koncernen uppgår till 53,7 (56,7) mkr i delårsbokslutet 2016, en minskning med 3 mkr 

sedan delårsbokslutet 2015. 

2.2.2 Skulder 

Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och avsättningar förändrades med 57,6 

(3,0) mkr mellan bokslutet 2015 och delårsbokslutet 2016. Avsättningarna minskade 

med 14,5 (6,1) mkr sedan föregående bokslut. Minskningen kan härledas till en 

utbetalning under året avseende Citybanan. Lång- och kortfristiga skulder minskade 

med 43,1 (-3,5) mkr. Långfristiga skulder minskade med 54,1 (-59,4) mkr vilket 

förklaras av amortering på lån. Kortfristiga skulder ökar från föregående bokslut med 

10,9 (-56,0) mkr till följd av högre upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt 

övriga interimsskulder. 

Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens balansräkning, enligt 

blandmodellen, minskade med 9,6 (9,4) mkr i jämförelse med föregående årsbokslut. 
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3 Uppföljning av kommunens mål 

3.1 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. 

Kommunövergripande mål redovisas i det följande. Utifrån dessa har nämnderna 

utarbetat verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under 

nämndernas avsnitt har en utvärdering/avstämning av verksamhetsmål gjorts av 

nämnderna för perioden. 

3.2 Mål för god ekonomisk hushållning och finansiella mål 

För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 

kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god 

ekonomisk hushållning. Kommunens finansiella mål för perioden redovisas inom 

målområdet "Håbo en kommun med sund ekonomi". 

Håbo kommun ska under perioden bli: 

 Attraktiva 

 Kvalitativa och effektiva 

 Hållbara 

 en kommun med sund ekonomi 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i 

uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla 

nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå 

kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärdering av 

kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning, sker 

genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs 

av kommunstyrelsen. 

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och 

strategier. 

Attraktiva Håbo 

Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för 

tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker 

känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök. 

För att bli attraktiva Håbo ska vi 

Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv. 

Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla. 

Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. 

Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

Kvalitativa och effektiva Håbo 

Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbobornas behov. Kraven på innehåll och kvalité 

på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Vi måste 

eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en ledstjärna i alla 

våra verksamheter. 
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För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi 

Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens 

verksamheter. 

Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang. 

Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga arbetet 

med ständiga förbättringar. 

Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och verksamheter 

för att identifiera förbättringsområden. 

Hållbara Håbo 

Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Kommande 

generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunen. 

För att bli hållbara Håbo ska vi 

Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. 

Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till att 

minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 

Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald. 

Håbo en kommun med sund ekonomi 

Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte 

höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen. 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettot. 

Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara 

egenfinansierade. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska 

kommunens skuldsättningsgrad. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. 

3.3 Kommer målen att nås? 

Utifrån de fyra kommunövergripande målområdena med tillhörande strategier har 

styrelser/nämnder tagit fram egna mål för sina verksamheter. Kommunens finansiella 

mål återfinns inom målområdet Håbo en kommun med sund ekonomi. 

Sammanfattande bedömning 

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket gör att 

bedömningen av måluppfyllelsen för helåret 2016 delvis är osäker. För tre mål saknas 

data för flera avgörande nyckelindikatorer och en bedömning har inte kunna göras alls 

avseende måluppfyllnad. I övriga fall där en eller flera nyckelindikatorer saknar data har 

bedömningar gjorts men då på en rimlig/låg nivå snarare än en överskattning. 

Bedömningen av måluppfyllnad vid delårsrapporteringen pekar på en relativt låg mål-

uppfyllnad vid årets slut inom tre av kommunfullmäktiges fyra målområden. Dock visar 

beskrivningarna av nämndernas bedömningar på osäkerheter då flera nyckelindikatorer 

ännu inte är redovisade. En trolig utveckling är att ett antal av dessa kommer påverka 

måluppfyllnaden positivt och ytterligare några mål kommer att nås vid årets slut. Endast 

ett fåtal mål bedöms redan nu som ej nåbara vid årets slut. Högst måluppfyllnad finns 

inom målområdet för Håbo en kommun med sund ekonomi där sex av sju mål förväntas 

nås vid årets slut. Lägst måluppfyllnad men med flest osäkerhetsfaktorer finns inom 
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målområdet Attraktiva Håbo där två av sju mål förväntas nås vid årets slut. 

Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas nedan per kommunövergripande 

mål. 

 

De mål som vid delårsrapporteringen bedöms som inte nåbara vid årets slut redovisas 

nedan. Samtliga mål finns redovisade i nämndernas redovisningar. 

Attraktiva Håbo 

Målet om att alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas bedöms 

inte kunna nås till fullo under året. Årets medborgarundersökning visar på ett resultat 

lägre än målsättningen, dock i samma nivå som föregående år och inte nämnvärt sämre 

än rikssnitt och helt i paritet med förortskommuner. Under årets första åtta månader har 

flera nya riktade insatser som påverkar förutsättningarna för en meningsfull fritid för 

unga genomförts. Resultaten från rankningen i Årets Ungdomskommun, KFUM 

kommer senare i höst. I avvaktan på resultatet från rankningen görs bedömningen att 

målet inte kommer nås under året. 

I SCB:s medborgarundersökning som genomfördes våren 2016 så minskade förtroendet 

för stöd till utsatta personer. Någon konkret orsak till det har inte gått att finna. Målet 

om att öka förtroendet för socialtjänstens verksamheter bedöms inte kunna nås men 

detta kan eventuellt ändras när de nyckeltal som avser besökare i verksamheten 

redovisas i samband med helårsredovisningen. 

Målet att öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg kommer inte 

nås under året. Verksamheterna har inte lyckats upprätta individuella 
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genomförandeplaner i tillräckligt stor utsträckning. Åtgärdsplan inför 2017 kommer att 

tas fram. I och med implementeringen av ÄBIC/IBIC kommer sannolikt utförarna att 

fokusera mer på genomförandeplanerna framöver och från beställarsidan kommer det 

även att ingå i kommande avtalsuppföljningar. Utbildningarna kring individuellt 

förhållningssätt pågår. Tidplanen i den ursprungliga implementeringsplanen för IBIC 

(bytt namn från ÄBIC) har skjutits från vår till höst på grund av försenad modul i 

Treserva. Bedömningen är dock att alla nödvändiga mallar tagits fram och 

kvalitetssäkrats innan året är slut samt att både utförare och biståndsbedömare utbildats. 

Samtliga ska också beräknas ha börjat pröva att arbeta enligt den nya metoden innan 

året är slut. IBIC bedöms dock inte att vara implementerat fullt ut i hela organisationen 

förrän våren 2017 

Kvalitativa och effektiva Håbo 

Målet om att Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare bedöms inte kunna nås under 

året. Ett kommungemensamt projekt för att halvera korttidsfrånvaron har startats upp 

under året och effekterna av detta arbete kommer senare i år och framförallt kommande 

år. Under hösten kommer en undersökning kopplat till Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) att genomföras enligt SKLs riktlinjer och resultatet från undersökningen kan 

komma att ändra bedömningen av måluppfyllnaden. 

De som har ärenden inom bygg- och miljöområdet eller på annat sätt kommer i kontakt 

med verksamheten ska känna att de har blivit väl bemötta, fått god information och är 

nöjda med handläggningen av sitt ärende. Bedömningen av måluppfyllelsen vid årets 

slut är att flertalet indikatorer kan bockas av, men inte samtliga. Och då resultatet för 

NKI inte har kommit kommunen tillhanda, samt indikatorn rättssäker handläggning inte 

kan följas upp ännu, så är det svårt att bedöma den troliga måluppfyllelsen. Därför görs 

bedömningen i nuläget att måluppfyllelsen kan bli svår att uppnå. 

Målet kring kompetensutveckling för ställföreträdarna inom 

överförmyndarverksamheten bedöms inte kunna nås då några prov ännu inte 

genomförts och det blir svårt att nå den högt ställda målsättningen under året. 

Hållbara Håbo 

Bedömningen är att målet att Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur 

med näringsriktiga och lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö inte kommer nås 

under året. Bedömningen grundar sig på att andelen ekologiska inköp har minskat till 

30% och tillförlitlig data för flera av nyckelindikatorerna inte finns vid tillfället. Flera 

olika mätmetoder undersöks och viss data kommer kunna presenteras vid 

helårsredovisningen och möjligen leda till en annan bedömning. 

Efter en stor fjärrvärmeläcka under januari kommer det vara svårt att nå målet att 

minska förbrukningen under innevarande år. Fuktskador i två skolor har medfört att 12 

ventilationsaggregat går för fullt med ökad elförbrukning som följd. Detta sammantaget 

kan medföra att måltalen för minskad energiförbrukning kan vara svårt att uppnå för 

året. 

Målet att främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler kommer inte 

kunna uppfyllas under året. Det är flera aktiviteter inom målområdet som kan komma 

att bidra till bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler i Håbo kommun under 

de närmaste åren men full måluppfyllelse kommer inte kunna nås under innevarande år. 

Håbo en kommun med sund ekonomi 

Målsättningen att exploateringsprojekten ska ge ett ekonomiskt överskott hanteras dels 

inom kommunstyrelsen dels som ett finansiellt mål. Inom kommunstyrelsens 

verksamhet mäts och utvärderas resultatet på varje exploateringsprojekt, inte totalt sett 
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som det gör i det rent finansiella perspektivet. Därav olika måluppfyllnad på något som 

kan verka vara samma sak. 

Flertalet av exploateringsprojekten ger ett ekonomiskt överskott. Samtidigt finns det 

projekt som är framtunga och därför inte ger ett ekonomiskt överskott i de första 

etapperna, utan överskott kommer först senare. Det finns också projekt där kommunen 

medvetet gått in i projektet trots att det inte kommer att generera något överskott. Mot 

den bakgrunden bedöms därför målet inom kommunstyrelsens verksamhet inte till fullo 

kunna uppfyllas i år. 

Nedanstående mål utgör även kommunens finansiella mål. 

Kommunens resultat för år 2016 prognostiseras till 3,7 procent och resultatet bedöms 

därför ha möjlighet att uppgå till minst två procent av skattenettot under perioden år 

2016-2018. 

Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, har under 

perioden januari-augusti finansierats helt med egna medel. Prognosen är att även 

återstående investeringar under året kommer att finansieras med egna medel. 

Målsättningen om egen finansiering bedöms därför kunna nås. 

Inga överskott eller intäkter av engångskaraktär har uppkommit under året. 

Alla pågående exploateringsprojekt beräknas tillsammans ge ett 

överskott/nettoexploatering på cirka 58 mkr under projekttiden. Därmed nås målet om 

att exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. 
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4 Ekonomi 

4.1 Periodens resultat 

Kommunens resultat per den 31 augusti är periodiserat, dvs. utgifter och inkomster har 

förts till rätt till räkenskapsperiod enligt god redovisningssed. Prognosen för helår är 

baserad på nämndernas egna uppskattningar om intäkts- och kostnadsutveckling för 

årets fyra sista månader. 

Kommunens resultat per 31 augusti uppgår till 91,3 mkr (54,0) mkr. Det är 37,3 mkr 

högre resultat än motsvarande period år 2015. Förklaringen till resultatförbättringen i 

jämförelsen med motsvarande period förra året beror bland annat på att ersättningarna 

från migrationsverket är högre än år 2015. I resultatet för år 2015 ingår 

jämförelsestörande kostnader med 15,4 mkr. 

Resultatförändringen i utfallet för årets första 8 månader jämfört med motsvarande 

period förra året förklaras av både positiva och negativa faktorer: 

Nämndernas nettokostnad har minskat med 1,0 mkr, vilket är en minskning på 0,1 

procent mellan perioden 2015/2016. I jämförelse med motsvarande period åren 

2014/2015 var det då en ökning med 21,2 mkr,  3,5 procent. Kommunstyrelsens 

nettokostnad har minskat med 11,0 mkr, varav cirka 8,4 mkr beror på att planerat 

underhåll på fastigheter och gator definieras som investering från i år. Socialnämndens 

nettokostnad har minskat med 12,5 mkr, socialnämnden lämnar ett överskott till följd av 

statsbidrag för flyktingar. Barn- och utbildningsnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden har ökat nettokostnaderna med 12,7 mkr respektive 9,1 mkr. 

Skattenettot, det vill säga summan av kommunens intäkter i form av skatteintäkter och 

statsbidrag samt kommunens kostnader i form av utjämningsavgifter, har ökat med 

35,8 mkr eller med 5,5 %. I jämförelse med motsvarande period år 2014/2015 var 

ökningen 19,3 mkr eller 3,0 %. 

4.2 Prognostiserat resultat jämfört med budget 

Prognosen för resultatet vid årets slut är ett överskott med 38,1 mkr. Det är 12,0 mkr 

bättre än det budgeterade resultatet på 26,1 mkr. 

Det positiva resultatet i prognosen jämfört med budget förklaras av ett antal negativa 

och positiva avvikelser. 

 Räntekostnaderna för kommunens långfristiga skulder blir 10,5 mkr lägre. 

 Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 6,4 mkr lägre än budget 

(överstiger med 1,0 mkr) eller -0,6 (0,1) procent. 

 Skattenettot (skatteintäkter och statsbidrag) är 4,4 mkr lägre, vilket ger 

underskott. 

 Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 500 tkr. Resultatet regleras i 

bokslutet mot den skattefinansierade verksamhetens egna kapital 

 Internränteintäkterna är 2 mkr lägre. 

 Exploatering och reavinster uppgår till cirka 1 mkr. 

 Finansiella intäkter är cirka 500 tkr högre. 

 Pensioner och upplupna lönekostnader är cirka 400 tkr lägre. 
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4.3 Resultaträkning 

Resultaträkning, tkr 
Bokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 

Verksamhetens intäkter 271 936 163 885 223 479 335 218 225 228 

Verksamhetens kostnader 
-1 

196 660 
-758 072 -814 089 

-1 
309 086 

-1 
203 603 

Finansnetto -5 611 -1 723 -3 787 -13 598 -25 431 

Verksamhetsnetto -930 335 -595 910 -594 397 -987 466 
-1 

003 806 

Skattenetto 976 941 649 867 685 674 1 025 529 1 029 884 

Resultat 46 606 53 957 91 277 38 063 26 078 

Resultat som andel av 
skattenettot 

5,1 % 8,3 % 13,3 % 3,7 % 2,5 % 

4.4 Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr 

Nämnder/styrelse 
Prognos delårsbokslut 

2015 
Prognos delårsbokslut 

2016 

Kommunstyrelsen 1,4 -0,6 

Överförmyndarnämnd 0 0 

Bygg- och miljönämnd 1,2 2,6 

Barn- och utbildningsnämnd -2,8 -0,1 

Vård- och omsorgsnämnd -0,6 -2,8 

Socialnämnd 0 7,4 

VA-verksamhet 0,5 0 

Avfallsverksamhet -0,9 -0,5 

Summa -1,2 6,0 

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden visar 

prognoser på negativa resultat vid årets slut med -600 tkr, -100 tkr respektive -2,8 mkr. 

Bygg- och miljönämnden och socialnämnden redovisar överskott med 2,6 mkr 

respektive 7,4 mkr. Överförmyndarnämnden redovisar ingen avvikelse mot 

budgetramen. 

Den taxefinansierade verksamheten avfall prognostiserar avvikelse mot budget med -

0,5 mkr och VA redovisar ingen avvikelse mot budget. Resultaten förs till 

verksamheternas respektive fonderade egna kapital. 

4.5 Avskrivningar 

Avskrivningarna per den 31 augusti uppgår till 35,3 mkr (38,9 mkr). Totalt har 

avskrivningskostnaderna minskat med 3,6 mkr jämfört med samma period förra året. 

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgår för perioden till 4,4 (5,8) mkr. I 

jämförelse med motsvarande period förra året är det en minskning med 1,4 mkr. 

Avskrivningar på fastigheter och anläggningar uppgår till 30,8 (32,1) mkr, en 

minskning med 1,3 mkr i jämförelse med motsvarande period förra året. 

Medfinansieringen av Citybanan uppgår till 1,0 mkr under perioden men har 

omdefinierats från avskrivningar till bidrag till statlig infrastruktur. 

I prognosen beräknas avskrivningskostnaden för hela år 2016 uppgå till 56,2 mkr. Det 

är en minskning med 2,1 mkr jämfört med bokslut 2015. 
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4.6 Skatteintäkter 

Slutavräkning år 2015 

För år 2015 bedömer förbundet för Sveriges kommuner och landsting (SKL) att skatte-

intäkterna blir lägre än bedömningen som gjordes i samband med bokslut för år 2015. 

Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s 

skatteunderlagsprognos i december. SKL:s prognos i december visade en ökning av 

skatteunderlaget med 4,9 procent för 2015. Med den bedömningen blev rekommenderad 

uppbokning för 2015, 43 kronor per invånare den 1.11.2014. 

SKL:s reviderade prognos enligt cirkulär 16:45 visar en ökning av skatteunderlaget med 

4,8 procent för 2015. Med denna lägre uppräkning blir prognosen för avräkning 2015, 4 

kronor, vilket medför en korrigering på -39 kronor per invånare 1.11 2014 för bokslut 

2015. 

För kommunen innebär detta att korrigeringen av skatteintäkterna för år 2015 försämrar 

2016 års resultat med 0,8 mkr. 

Slutavräkning år 2016 

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2015 och 2016 uppgår till 5,0 procent 

respektive 5,3 procent, enligt regeringsbeslut. SKL:s prognos på avräkningen innebär en 

lägre uppräkning och slutavräkningen 2016 blir negativ med -292 kr per invånare den 

1.11.2015 eller -5,9 mkr. 

I budgeten för år 2016 var slutavräkningen för år 2016 beräknad till -84 kr per invånare 

eller -1,7 mkr. 

Prognoser på slutavräkningar sammantaget för åren 2015-2016 innebär en försämring 

av skatteintäkter i bokslutet för år 2016 med netto cirka 3,2 mkr jämfört med budget. 

4.7 Finansnetto och räntekostnader 

Skuldportföljen har en volym på cirka 633,7 mkr. Den genomsnittliga räntan för hela 

skuldportföljen uppgår till cirka 2,0 % (2,4) %. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 

räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,40 procentenheter. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på 

underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 415 (455) mkr eller 66 

(66) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller 

till fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 2,2 mkr 

på helår. 

4.8 Kostnadstäckningsgrad 

Nettokostnadens andel 

Nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor del av skatteintäkter och de generella 

statsbidragen som går åt till att täcka olika typer av löpande kostnader, framgår av 

tabellen nedan. 

Verksamheten exklusive avskrivningar tar i anspråk 81,0 (85,4) % av skattenettot under 

perioden. Avskrivningarnas andel är 5,1 (6,0) %. 

Tillsammans tar de löpande kostnaderna i anspråk 86,7 (91,7) % av kommunens 

skattenetto under perioden. Enligt prognosen kommer 96,3 (97,4) % av skattenettot att 

ianspråktas. 
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Om nettokostnadsandelen är över 100 % innebär det att kommunen satsar mer pengar i 

verksamheten än vad som kommer in via skatter och bidrag. 

Nettokostnadens andel i förhållande till skatter och utjämning 

Finansiella nyckeltal 
Bokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 
Prognos 

2016 

Verksamhetens andel av skattenetto 88,5% 85,4% 81,0% 89,5% 

Avskrivningskostnadernas andel av 
skattenetto 

6,0% 6,0% 5,1% 5,5% 

Finansnettots andel av skattenetto 0,6% 0,3% 0,6% 1,3% 

Summa 95,1 91,7 86,7 96,3 

     

Resultat som andel av skattenetto 5,1 % 8,3 % 13,3 % 3,7 % 

4.9 Balanskravsutredning och resultatutjämningsfond 

Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk hushållning och om hur balanskravet 

ska tillämpas, vilket innebär att kommunen ska ha ”återställt” ett eventuellt underskott i 

budgeten senast tre år efter det år då underskottet uppstod. I nedanstående tabell 

redovisas att balanskravsresultatet kommer att uppnås enligt prognosen för helåret. 

Kommunens resultat efter eliminering av poster av engångskaraktär är positiv för 

helåret och uppgår till 37,2 mkr. Realisationsvinsten är främst hänförlig till försäljning 

av Dragrännan 1. 

Årets resultat (tkr) 38 063 

Avgår samliga realisationsvinster (tkr) -866 

Årets resultat efter balanskravsresultat (tkr) 37 197 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0 

Tillägg medel till resultatutjämningsreserv 0 

Årets balanskravresultat 37 197 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 

Summa balanskravsresultat 37 197 

4.10 Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 195,4 mkr, inklusive ombudgeteringar från 

år 2015 för pågående investeringsprojekt, men exklusive exploateringsinvesteringar. 

Förbrukning av investeringsbudget per 31 augusti uppgår till 43,0 (41,4) mkr. 

Nämnderna prognostiserar att cirka 128,1 mkr kommer att förbrukas under år 2016, inkl 

9,5 mkr i obudgeterad investering i lokaler som anskaffats med anledning av flykting-

situationen (Mjödvägen och Dragrännan). Fastigheterna säljs under året och beräknas ge 

realisationsvinst. Cirka 76,8 mkr av budgeten planeras att föras över till år 2017. 
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4.10.1 Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-2015, prognos 2016 

 

4.10.2 Exploateringsinvesteringar 

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploateringsverk-

samheten som har tagit fart i kommunen. Per 31 augusti har 35,1 (10,1) mkr investerats 

i anläggningar i form av gator och VA som kommunen ska behålla. Prognosen är att 

investeringarna kommer att uppgå till 43,4 (18,9) mkr vid årets slut. Varje exploa-

teringsprojekt behandlas i kommunstyrelsen och en projektbudget ingår i underlaget. 

4.11 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar förändring av likvida medel under året uppdelade i 

kategorierna löpande, investerings- och finansieringsverksamhet. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 72,2 

(26,6) mkr. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringsnettot uppgår till 71,4 (60,7) mkr varav investering i anläggningstillgångar 

och inventarier 43,1 mkr (59,3 mkr). Pågående exploateringsprojekt uppgår till 35,0 

(10,0) mkr. Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 6,6 mkr. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Finansieringsnettot uppgår till 55,1 (59,5) mkr. Nyupplåning har skett under året med 

50,0 mkr. Lån på 105,9 (0,0) mkr har avslutats/amorterats under året. 

Förändring av likvida medel 

Förändringen av likvida medel uppgår till -54,3 (25,5) mkr enligt kassaflödesanalysen. 

Minskningen beror i huvudsak på att kommunen amorterat 55,9 mkr av de långfristiga 

skulderna, samtidigt har de kortfristiga skulderna i form av checkkredit ökat med 

32 mkr. Likvida medel vid periodens slut uppgår till 1,9 (44,8) mkr. 
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4.12 Framtiden 

4.12.1 Budgetföljsamhet 

Alla nämnder utom kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden, har i prognosen för år 2016 uppvisat att budgeten kommer att hållas. 

Med ansträngd ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet. 

4.12.2 God ekonomisk hushållning 

Många kommuner och landsting har en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som 

behoven av välfärdstjänster 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 förutsätter 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 

finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redovis-

ningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs 

som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande 

innebär det bland annat att kommunen 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 händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska 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. 
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5 Personalredovisning  

5.1 Antal anställda 

Personalredovisningen syftar till att belysa hur den aktuella personalsituationen ser ut ur 

olika aspekter per den 31 augusti. 

Redovisningen avser tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön enligt 

Allmänna bestämmelser (AB) som reglerar anställningsvillkoren, och inkluderar helt 

lediga anställda. Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. 

Med tidsbegränsat anställda avses främst vikarier eller allmänna visstidsanställningar. 

När timavlönad personal redovisas anges det separat. 

Antal månadsavlönade 

Månadsavlönade 2014 2015 2016 

Alla anställda, antal i kommunen 1 310 1 371 1 418 

Andel kvinnor, procent 80 79 80 

Andel män, procent 20 21 20 

Andel tillsvidareanställda, procent 92 89 88 

Andel visstidsanställda, procent 8 11 12 

Av alla månadsavlönade den 31 augusti 2016, totalt 1 418 personer, var 1 247 personer 

tillsvidareanställda och 171 personer tidsbegränsat anställda. Kvinnorna utgör en klar 

majoritet, 80 procent av alla anställda. 

Antal månadsavlönade per förvaltning 

Antal månadsavlönade per förvaltning 2014 2015 2016 

Kommunstyrelsens förvaltning 90 234 228 

Bygg- och miljöförvaltningen 19 20 36 

Barn- och utbildningsförvaltningen 0 745 769 

Socialförvaltningen 347 372 389 

Bildningsförvaltningen 119 0 0 

Skolförvaltningen 596 0 0 

Bygg- och miljöförvaltningen har genom omorganisation vid årsskiftet utökats med 

personal från plan- och utvecklingsavdelningen, som därmed lämnar kommunstyrelsens 

förvaltning. 

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda visar att totalt 142 personer har 

slutat hittills under året. Det motsvarar en personalomsättning på 11,5 procent. 

Motsvarande period 2015 slutade 141 personer, vilket motsvarar en personalomsättning 

på 11,6 procent. Vi kan se en trend att antalet avgångar har ökat de senaste åren. 

Orsaken kan vara att högkonjunkturen ökar rörligheten på arbetsmarknaden samt att det 

är stor efterfrågan på vissa svårrekryterade yrkesgrupper. 

Hel- och deltidsanställda  

Hel- och deltidsanställda 2014 2015 2016 

Tillsvidareanställda kvinnor    

Heltid 100 % 77,4 77,2 89,4 

Deltid -74 % 7,0 6,3 3,1 
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Hel- och deltidsanställda 2014 2015 2016 

Deltid 75-99 % 15,6 16 ;5 7,5 

    

Tillsvidareanställda män    

Heltid 100 % 86,9 89,6 91,4 

Deltid - 74 % 7,7 5,2 4,4 

Deltid 75-99 % 5,4 5,2 4,2 

Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av arbetskraft ska 

kommunen, innan nyanställning sker, pröva om man kan erbjuda höjd 

sysselsättningsgrad till en redan deltidsanställd arbetstagare på arbetsstället och som 

skriftligen anmält intresse för detta.  

Inom äldreomsorgen har alla deltidsanställda erbjudits heltid. Det är främst kvinnor som 

är sysselsatta i verksamheter med många deltidsanställningar. 

5.2 Åldersstruktur 

Medelåldern bland kommunens alla månadsavlönade har minskat något till 45,5 år. De 

tillsvidareanställdas medelålder är 45,8 år. Medelåldern för den tidsbegränsat anställda 

personalen är 35,7 år. 

Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgjorde den 31 augusti 39,4 procent av alla 

tillsvidareanställda (år 2014 39,1 procent, år 2015 39,3 procent). 

Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla 

Totalt antal tillsvidareanställda 1 002 245 1 247 

Indelning i åldersgrupp och procent    

20-29 9,3 11,6 9,7 

30-39 19,7 18,2 19,4 

40-49 32,2 28,5 31,5 

50-59 28,5 26,4 28,1 

60 och över 10,4 15,3 11,3 

5.3 Pensionsavgångar 

Totalt har 23 personer gått i pension hittills under året. År 2015 var motsvarande siffra 

24 personer och år 2014 25 personer. 

Under 2016 har flest pensionsavgångar varit före 65 års ålder. Hittills har 6 anställda 

valt att gå i ålderspension vid 65 år (2015: 6 anställda). Ytterligare 10 anställda valde att 

gå i pension före 65 år (2015: 13 anställda) samt 7 personer gick i pension efter 65 års 

ålder (2015: 5 anställda).   

5.4 Arbetad tid och resursanvändning 

För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid används, redovisas den faktiskt 

arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro 

samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Med avtalad arbetstid avses det 

möjliga antalet arbetade timmar per år, men med årets helgdagar borträknade. Vid 

beräkning av den totala arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och övertid, 

som ligger utanför den avtalade arbetstiden. 

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser kommunens alla månadsavlönande och 
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timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden för perioden 1 januari-

31 augusti utgör 1 259 000 timmar, vilket motsvarar 69,3 procent av den avtalade tiden. 

Den arbetade tiden kan omräknas till 700 årsarbetare (en årsarbetare=1800 timmar). 

Arbetad tid och frånvaro, 
timmar i 1000-tal 

2014 % 2015 % 2016 % 

Arbetstid enligt avtal 1 647 100 1 680 100 1 762 100 

Summa frånvaro 459 27,8 482 28,8 523 29,6 

Övertid och mertid 15 0,9 17 1 20 1,1 

Totalt arbetad tid 1 203 71,3 1 215 70,2 1 259 69,3 

5.5 Sjukfrånvaro 

Hälsotal 

Sjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med motsvarande period förra året. 

Sjukfrånvaron utgör nu totalt 7,0 procent av den tillgängliga arbetstiden. Kvinnorna står 

för den högsta sjukfrånvaron, men männens har ökat något. 

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och avtal. Som 

sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk 

behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukfrånvaron anges i procent av de 

anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till 

frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av 

barn eller övrig frånvaro utan lön. 

Nyckeltal sjukfrånvaro (%) 2015 2016 

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 7,0 7,0 

Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 7,9 7,7 

Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 3,5 4,3 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 5,4 4,7 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 7,2 7,7 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 7,3 7,1 

Andel i procent av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer 49,5 52,0 

Den 31 augusti 2016 var 52 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 

dagar på hel- eller deltid. År 2015 var motsvarande siffra 46 personer och år 2014  52 

personer. Av dessa långtidssjukskrivna var nästan hälften deltidssjuka, det vill säga att 

de var i arbete på den andra deltiden. 

Kommunstyrelsens mål för hela kommunen under året är att halvera korttidsfrånvaron 

dag 1-14, från 4 procent till 2 procent till årets slut. Åtgärder som erbjuds är utbildning 

till chefer om rehabilitering för medarbetare med återkommande korttidsfrånvaro och 

samtalsträning. Till medarbetare med fyra sjuktillfällen eller mer senaste sex månaderna 

kan trepartsamtal "Krav och funktionsanalys" med företagshälsovården erbjudas samt 

gruppaktivitet vid fyra tillfällen för att ge kunskap om olika vägar för hälsa. 

Korttidsfrånvaron för perioden januari till augusti är 3,8 procent av arbetad tid. 

Sjukfrånvaro per förvaltning i procent 2014 2015 2016 

Kommunstyrelsens förvaltning 3,2 6,6 7,0 

Bygg- och miljöförvaltningen 1,2 5,6 4,3 

Barn- och utbildningsförvaltningen - 6,9 6,7 

Socialförvaltningen 6,5 7,3 7,7 
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5.6 Arbetsmiljö och företagshälsovård 

Kommunens företagshälsovårdsleverantör är Håbo Hälsan. Anledningar till att vända 

sig till företagshälsovården är dels det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen 

dels det rehabiliterande arbetet med enskilda anställda som drabbats eller riskerar att 

drabbas av ohälsa och sjukskrivning. 

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hittills under året hos Håbo Hälsan per 

den 31 augusti 2016 var 163 tkr, vilket kan jämföras med 195 tkr år 2015 och 325 tkr år 

2014. Antalet använda timmar hittills under året är 121 timmar för företagsläkare, bete-

endevetare/psykolog, företagssköterska, ergonom och skyddsingenjör. Det kan jämföras 

med 125 timmar för motsvarande period under år 2015 och 209 timmar under år 2014. 

Tjänsterna fördelar sig enligt följande: ergonom/sjukgymnast 9 %, företagsläkare 32 %, 

företagssköterska 35 %, beteendevetare/psykolog 24 %. Det innebär att 

företagsskötersketjänsterna har börjat köpas mer på bekostnad av att de andra 

professionerna har minskat. 

5.7 Friskvård 

Totalt har kommunen 39 friskvårdsinspiratörer fördelade på olika arbetsplatser, som ett 

led i kommunens åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. 

Kommunens medarbetare har möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så 

kallade friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter. 

Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda, för att stimulera och främja personalens 

förutsättningar till ökad fysisk och psykisk hälsa. 

Olika friskvårdsaktiviteter för medarbetarna genomfördes under året i personalklubbens 

regi. 
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6 Ekonomisk redovisning 

6.1 Resultaträkning koncern  

tkr Not 
Koncern bokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2016 

Verksamhetens intäkter 1 375 086 222 058 333 279 

Verksamhetens kostnader 2 -1 166 497 -738 717 -786 503 

Avskrivningar 3 -86 773 -56 681 -53 671 

Verksamhetens nettokostnad  -878 184 -573 340 -506 895 

Skatteintäkter  947 587 631 910 661 630 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

 29 354 17 956 24 044 

Finansiella intäkter 4 398 309 2 548 

Finansiella kostnader 5 -35 931 -22 628 -15 231 

Resultat före extraordinära 
poster 

 63 224 54 207 166 096 

Uppskjuten skatt  -12 106 0 82 

Skatter på årets resultat 6 -7 083 -6 015 -16 444 

Årets resultat 7 44 035 48 192 149 734 

6.2 Balansräkning koncern 

tkr Not 
Koncern 
bokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2016 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

8 1 963 756 1 907 269 2 052 807 

Maskiner och inventarier 9 28 372 26 916 30 242 

Finansiella anläggningstillgångar 10 17 100 6 061 17 143 

Bidrag till statlig infrastruktur  33 440 33 947 32 427 

Summa anläggningstillgångar  2 042 668 1 974 193 2 132 619 

Omsättningstillgångar     

Förråd med mera  31 32 31 

Exploateringsfastigheter 11 55 975 55 656 68 378 

Fordringar 12 113 568 77 612 111 216 

Kassa och bank 13 98 380 68 184 90 430 

Summa omsättningstillgångar  267 954 201 484 270 055 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 310 622 2 175 677 2 402 674 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Eget kapital, totalt 14 419 107 413 820 568 771 

Årets resultat  44 035 48 192 149 734 
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tkr Not 
Koncern 
bokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2016 

Resultatutjämningsreserv  14 700 14 700 14 700 

Övrigt eget kapital  360 372 350 927 404 337 

     

Avsättningar     

Pensioner 15 96 901 91 361 94 044 

Övriga avsättningar 16 35 718 37 184 24 085 

Summa avsättningar  132 619 128 545 118 129 

Skulder     

Långfristiga skulder 17 1 534 411 1 485 964 1 480 376 

Kortfristiga skulder 18 224 485 147 348 235 398 

Summa skulder  1 758 896 1 633 312 1 715 774 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 2 310 622 2 175 677 2 402 674 

     

Pensionsförpliktelser  337 326 344 492 327 694 

Varav löneskatt  65 858 67 257 63 978 

Borgen och ansvarförbindelser 19 94 572 89 163 94 572 

6.3 Kassaflödesanalys koncern 

tkr not 
Koncern 
bokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2016 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat  44 035 48 192 149 734 

Justering för av- och nedskrivningar  86 773 56 681 53 671 

Justering för gjorda avsättningar  -2 122 -6 196 -14 490 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 

20 9 438 0 949 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

 138 124 98 677 189 864 

     

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet 

    

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -34 585 1 371 2 352 

Ökning/minskning av förråd och 
exploateringsfastigheter 

 -582 -264 -12 403 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  21 156 -55 983 10 910 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 124 113 43 801 190 723 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -165 424 -75 492 -145 543 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  10 752 2 080 32 429 

Utrangering/omklassificering  -1 479 0 3 418 
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tkr not 
Koncern 
bokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2015 

Koncern 
delårsbokslut 

2016 

Investeringsbidrag materiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 101 

Pågående exploateringsprojekt  -14 855 -10 064 -34 997 

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar 

 -10 917 117 0 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -181 923 -83 359 -144 592 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån  103 714 133 776 -54 850 

Amortering av skuld  -156 -75 319 -105 

Anslutningsavgifter  4 354 1 007 874 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 107 912 59 464 -54 081 

     

Förändring av likvida medel  50 102 19 906 -7 950 

     

Årets kassaflöde  50 102 19 906 -7 950 

Likvida medel vid årets början  48 278 48 278 98 380 

Likvida medel vid årets slut  98 380 68 184 90 430 

     

Räntebärande nettoskuld     

Räntebärande nettoskuld vid årets början  1 377 490 1 377 490 1 481 138 

Räntebärande nettoskuld vid årets slut  1 481 138 1 435 991 1 426 288 

Förändring av räntebärande nettoskuld  103 648 58 501 -54 850 

6.4 Resultaträkning 

Tkr Not 

Bokslut 
2015 

Delårsbok-
slut 2015 

Delårsbok
-slut 2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Verksamhetens intäkter 21 271 936 163 885 223 479 335 218 225 228 

Verksamhetens 
kostnader 22 -1 136 066 -719 143 -778 838 

-1 
252 886 -1 147 060 

Avskrivningar 23 -58 299 -38 930 -35 251 -56 200 -56 543 

Verksamhetens 
nettokostnad  -922 429 -594 188 -590 610 -973 868 -978 375 

Skatteintäkter 24 947 587 631 910 661 630 999 542 996 005 

Generella statsbidrag 
och utjämning 25 29 354 17 956 24 044 25 987 33 879 

Finansiella intäkter 26 11 698 10 818 3 437 3 500 3 000 

Finansiella kostnader 27 -17 309 -12 540 -7 224 -17 098 -28 431 

Årets resultat  48 901 53 956 91 277 38 063 26 078 

Resultat som andel av 
skattenettot  0,05 0,08 0,13 0,04 0,03 
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6.5 Balansräkning 

tkr Not 
Bokslut 

2015 
Delårsbok-
slut 2015 

Delårsbok-
slut 2016 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 28 1 109 510 1 076 035 1 146 564 

Maskiner och inventarier 29 20 368 18 676 19 488 

Finansiella anläggningstillgångar 30 20 220 14 748 20 263 

Bidrag till statlig infrastruktur 31 33 440 33 947 32 427 

Summa anläggningstillgångar  1 183 538 1 143 406 1 218 742 

Omsättningstillgångar     

Förråd och lager 32 31 32 31 

Exploateringsfastigheter 33 31 863 31 667 44 266 

Kortfristiga fordringar 34 99 389 77 264 108 082 

Kassa och bank 35 56 268 44 756 1 936 

Summa omsättningstillgångar  187 551 153 719 154 315 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 371 089 1 297 125 1 373 057 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 36 322 620 327 676 413 897 

Eget kapital  322 620 327 676 413 897 

Varav byte av redovisningsprincip, va  0 0 0 

Varav årets resultat  48 901 53 956 91 277 

Avsättningar     

Pensioner 37 91 291 86 070 87 712 

Övriga avsättningar 38 22 420 22 420 10 805 

Summa avsättningar  113 711 108 490 98 517 

Skulder     

Långfristiga skulder 39 742 849 739 549 687 762 

Kortfristiga skulder 40 191 908 121 410 172 881 

Summa skulder  934 757 860 959 860 643 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 371 088 1 297 125 1 373 057 

     

Pensionsförpliktelser 37 337 326 344 492 327 694 

Varav löneskatt  65 858 71 736 63 978 

Borgen och ansvarsförbindelser 41 721 716 669 261 721 716 
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6.6 Kassaflödesanalys 

tkr Not 
Bokslut 

2015 
Delårsbok-

slut 2015 
Delårsbok-

slut 2016 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat  48 901 53 956 91 277 

Justering för av- och nedskrivningar  58 299 38 930 35 251 

Justering för gjorda avsättningar  -4 700 -9 920 -15 194 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 42 0 0 1 013 

Medel från verksamheten för förändring av 
rörelsekapital 

 102 500 82 966 112 347 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -23 744 -1 620 -8 695 

Ökning/minskning av förråd och omsättningstillgångar  -623 -428 -12 403 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  16 209 -54 292 -19 026 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  94 342 26 626 72 223 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar  -90 650 -59 321 -43 147 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0 6 619 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar  0 -104 101 

Köp av mark  -17 911 0 0 

Pågående Exploateringsprojekt  -14 855 -10 064 -34 997 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  0 8 839 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  3 373 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -120 043 -60 650 -71 424 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån  58 500 133 775 50 000 

Amortering av skuld  0 -75 275 -105 900 

Statliga investeringsbidrag  -157 0 -105 

Anslutningsavgifter  4 354 1 008 874 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  62 697 59 508 -55 131 

     

Förändring av likvida medel  36 996 25 484 -54 332 

     

Årets Kassaflöde  36 996 25 484 -54 332 

Likvida medel vid årets början  19 272 19 272 56 268 

Likvida medel vid årets slut  56 268 44 756 1 936 

     

Räntebärande nettoskuld     

Räntebärande nettoskuld vid årets början  631 075 631 075 689 575 

Räntebärande nettoskuld vid årets slut  689 575 689 575 633 675 
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tkr Not 
Bokslut 

2015 
Delårsbok-

slut 2015 
Delårsbok-

slut 2016 

Förändring av räntebärande nettoskuld  58 500 58 500 -55 900 

6.7 Investeringsredovisning 

Investeringar som genomförs inom exploateringsverksamheten redovisas både här och i 

avsnitt 9 Exploateringsredovisning för att ge en samlad bild av alla investeringar. 

Endast utgifter ingår, inkomster redovisas inte här. 

Investeringsredovisning 

Nämnder, tkr Budget 
Delårs-
bokslut 

Prognos Avvikelse 

Justering 
pågående 
projekt till 
nästa år 

Prognosti-
serad netto-

avvikelse 

Kommunstyrelsen -125 241 -34 418 -88 228 37 013 -46 537 -9 524 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

-3 000 -1 407 -2 809 191 -191  

Vård- och 
omsorgsnämnd 

-350 -250 -250 100 -100  

Summa 
skattefinansierad
e verksamher 

-128 591 -36 075 -91 287 37 304 -46 828 -9 524 

VA-verksamhet -64 464 -6 733 -34 476 29 988 -29 988 0 

Avfallsverksamhet -2 372 -238 -2 372 0 0  

Summa 
taxefinansierade 
verksamheter 

-66 836 -6 971 -36 848 29 988 -29 988 0 

Summa -195 427 -43 046 -128 135 67 292 -76 816 -9 524 

Exploateringsinvesteringar 

Nämnder, tkr Budget 
Delårs-
bokslut 

Prognos Avvikelse 

Justering 
pågående 
projekt till 
nästa år 

Prognosti-
serad netto-

avvikelse 

Exploateringsinves
tering i 
skattefinansierad 
verksamhet 

-26 045 -23 599 -33 017 -6 972 3 028 -10 000 

Exploateringsinves
tering i 
taxefinansierad 
verksamhet 

-10 396 -11 498 -10 396 0 0 0 

Summa 
exploaterings-
investeringar 

-36 441 -35 097 -43 413 -6 972 3 028 -10 000 
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6.8 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 

Delårs-
bokslut 

2015 

Delårs-
bokslut 

2016 

Prognos 
helår 

Av-
vikelse 

Skattefinansierade 
verksamheter 

      

Kommunfullmäktige -988 -1 436 -981 -623 -1 436 0 

Stöd till politiska partier -924 -1 000 -924 -943 -1 000 0 

Valnämnd 0 -7 0 0 -7 0 

Revision -698 -1 118 -177 -380 -1 118 0 

Kommunstyrelse -189 303 -192 840 -127 819 -116 992 -193 470 -630 

Överförmyndarnämnd -1 366 -1 628 -908 -890 -1 628 0 

Bygg- och miljönämnd -13 686 -19 409 -8 059 -8 833 -16 822 2 587 

Barn- och utbildningsnämnd -470 870 -501 138 -310 644 -323 296 -501 248 -110 

Socialnämnd -54 855 -59 521 -41 491 -29 025 -52 164 7 357 

Vård- och omsorgsnämnd -199 860 -214 305 -132 440 -141 540 -217 115 -2 810 

Summa skattefinansierade 
verksamheter 

-932 550 -992 402 -623 443 -622 522 -986 008 6 394 

Taxefinansierade 
verksamheter 

      

Avfallsverksamhet -658 0 -622 -1 295 -500 -500 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 

0 0 -988 827 0 0 

Summa taxefinansierade 
verksamheter 

-658 0 -1 610 -468 -500 -500 

Finansförvaltning       

Pensions- och upplupna 
lönekostnader 

-15 926 -11 483 17 790 17 359 -11 071 412 

Återbetalning 
sjukförsäkringsavgift 

6 192      

Avskrivningar -7 706 -4 720 -5 644 -2 348 -4 720 0 

Internränteintäkt 29 860 30 230 19 777 17 344 28 267 -1 963 

Exploatering och reavinster -127 0 -126 966 966 966 

Summa verksamhetens 
nettokostnad 

-920 915 -978 375 -593 256 -589 669 -973 066 5 309 

Finanskonton       

Skatteintäkter 948 262 996 005 632 175 666 362 999 542 3 537 

Slutavräkning -675  -265 -4 731 -6 695 -6 695 

Statsbidrag och utjämning 29 354 33 879 17 957 24 052 32 682 -1 197 

Finansiella intäkter 11 698 3 000 10 818 3 437 3 500 500 

Finansiella kostnader -18 823 -28 431 -13 473 -8 175 -17 900 10 531 

Summa finansiering 969 816 1 004 453 647 212 680 945 1 011 129 6 676 

ÅRETS RESULTAT 48 901 26 078 53 956 91 276 38 063 11 985 

Resultat som andel av 
skattenettot 

5,0 % 2,5 % 8,3 % 13,3 % 3,7 %  
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6.9 Exploateringsredovisning 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordning-

ställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår 

också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, 

VA- och elanläggningar m m. 

I avsnittet redovisas både en total uppföljning av alla aktuella projekt samt uppföljning 

för året. 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Bokslut 
t o m 
2015 

Delårs-
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Inkomster 327 217 326 668 50 100 17 898 16 751 

Utgifter -268 745 -278 830 -64 414 -47 614 -53 569 -60 360 

Summa nettoexploatering 58 472 47 838 -64 364 -47 514 -35 671 -43 609 

Specifikation       

Anläggningstillgång, 
skattefinansierat 

-136 815 -147 306 -23 202 -23 599 -26 045 -33 017 

Anläggningsavgift, 
skattefinansierat 

114 203 91 219 50 50 6 448 4 871 

Anläggningstillgång VA -63 442 -63 303 -9 657 -11 498 -10 396 -10 396 

Anslutningsavgift VA 62 441 63 242 0 50 1 503 356 

Utgift för omsättningstillgång -68 488 -68 221 -31 555 -12 517 -17 129 -16 947 

Försäljningsinkomst 150 573 172 207 0 0 9 947 11 524 

Tabellen visar att prognosen för år 2016 för alla pågående exploateringsprojekt är ett 

netto på minus 43,6 mkr. Det är sämre än årets budget på minus 35,7 mkr. Det beror 

dels på att projektet Väppeby Äng har försenats något till följd av högkonjunktur i 

byggkonsultbranschen och att projektet Dragets utgifter ökar, se avsnittet för 

redovisning per projekt. 

Totalt för hela projekttiden visar alla pågående exploateringar på en prognos på 

47,8 mkr i överskott, jämfört med 58,5 mkr i budget. Det är Draget och i viss mån 

Frösundavik som försämrats. Projekten beräknas pågå fram till cirka år 2020. 

I projekten har det nedlagts 111,9 mkr från år 2014 fram till delårsbokslutet i augusti. 

Det är utgifter för  för byggnation av infrastruktur, markinköp och iordningställande av 

mark som ska säljas. Detta har ökat kommunens anläggningstillgångar. Hittills har 

ingen försäljning av mark genomförts. Under resten av året väntas de första 

markförsäljningarna ske och det gäller Väppeby Äng och Svarta Lutans Väg. När 

försäljning sker uppstår reavinst som påverkar kommunens resultaträkning. 

Bålsta centrum är ännu inte ett exploateringsprojekt och ingår inte i 

exploateringsredovisningen. 

6.9.1 Exploateringsredovisning per projekt 

Nedan redovisas en översikt av inkomster och utgifter i kommunens pågående 

exploateringsprojekt samt aktuellt läge. 
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Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut t 
o m 2015 

Delårs- 
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Inkomster 159 447 159 447 50 1 000 4 896 4 896 

Utgifter 
-115 
628 

-115 628 -28 907 -1 312 -1 858 -1 858 

Summa nettoexploatering 43 819 43 819 -28 857 -312 3 038 3 038 

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. Budget för kv 3-4 antogs i september och är baserad på att 

markaffären med HMAB genomförs. 

Frösundavik etapp 1 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut t 
o m 2015 

Delårs- 
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Inkomster 43 908 43 359   1 147 0 

Utgifter -62 675 -62 769 -10 388 -10 160 -12 169 -11 583 

Summa nettoexploatering -18 767 -19 410 -10 388 -10 160 -11 022 -11 583 

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 135 bostäder fördelade på cirka 95 enbostadshus 

och 40 lägenheter. I första etappen byggs nu totalt 21 hus och delar av den allmänna 

infrastrukturen. Exploateringsavtal och projektbudget på ett underskott med 18,8 mkr 

behandlades i kommunfullmäktige i december. Markförsäljningen genomförs troligen år 

2017 på grund av överklagat bygglov. Priset blev något lägre till följd av 

markförhållanden. Projektets netto väntas nu bli cirka -19,4, till följd av något ökade 

kostnader och lägre försäljningspris. 

Draget 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut t 
o m 2015 

Delårs- 
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Inkomster 75 932 75 932     

Utgifter -55 270 -65 270 -24 484 -33 923 -30 787 -40 786 

Summa nettoexploatering 20 662 10 662 -24 484 -33 923 -30 787 -40 786 

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 mkr i syfte att iordningställa industriområde. 

Mark och infrastruktur färdigställs 2016/2017. Marken är attraktiv och försäljningen 

beräknas genomföras under år 2017 och 2018. Resultatet av projektet i form av 

överskott ser ut att bli cirka 10 mkr sämre än budgeterat. Resultatet är osäkert och 

kommer att justeras efter den utredning som nu är inledd med anledning av ökade 

kostnader i projektet. 

Svarta Lutans Väg 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut t 
o m 2015 

Delårs- 
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Inkomster 3 331 3 331 0 0 3 331 3 331 
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Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut t 
o m 2015 

Delårs- 
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Utgifter -2 750 -2 750 -602 -1 877 -2 904 -2 750 

Summa nettoexploatering 581 581 -602 -1 877 427 581 

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Iordningställande av mark och 

infrastruktur närmar sig färdigställande. Försäljning av tomterna beräknas genomföras i 

år. Projektet bedöms följa budget i sin helhet. 

Viby äng etapp E:2 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut t 
o m 2015 

Delårs- 
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Inkomster  0 0   0 

Utgifter  0 -33 -6  -9 

Summa nettoexploatering  0 -33 -6  -9 

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 

godkändes av kommunstyrelsen i maj 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i 

småhus/parhus/radhus. Arbeten med att genomföra detaljplanen har startat och beräknas 

färdigställas till 2017. Ingen budget har upprättats på grund av ringa kostnadsomfattning 

för kommunen. Entreprenören bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna 

till kommunen efter slutbesiktning. 

Väppeby Äng 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut t 
o m 2015 

Delårs- 
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Inkomster 43 149 43 149  0 8 400 8 400 

Utgifter -31 046 -31 046  -324 -5 810 -3 333 

Summa nettoexploatering 12 103 12 103  -324 2 590 5 067 

Exploateringsbudget antogs i april och projektet ska totalt ge ett netto på 12, 1 mkr. 

Projektet är fördröjt på grund av högkonjunktur i konsultbranschen. Ny anbudsförfrågan 

har gått till ramavtalade byggentreprenadsföretag. Preliminär projekteringsstart oktober. 

Risk för högre markbearbetningskostnader på grund av dåliga markförhållanden. 

Omfattning utreds och redovisas i kommande prognos. Försäljning bör kunna starta i år. 

Mellanby 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut t 
o m 2015 

Delårs- 
bokslut 

2016 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Inkomster 1 450 1 450  0 124 124 

Utgifter -1 367 -1 367  -12 -41 -41 

Summa nettoexploatering 83 83  -12 83 83 

Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar i Mellanby och överlämnar dessa till 

kommunen utan kostnad. Budget antogs i februari och väntas följas. 
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6.10 Redovisningsprinciper 

Redovisningsmodellens dokument 

Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad enligt den kommunala 

redovisningslagen. Betalflödesanalys är upprättad enligt rekommendationer nr 16 2005 

från Rådet för kommunal redovisning. Drift- och investeringsredovisningen uppfyller 

kraven på avstämningsmöjlighet 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 materiella anläggningstillgångar är beloppsgränsen generellt ett halvt 

prisbasbelopp. 

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar redovisas som en förutbetald intäkt 

bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Ny redovisningsprincip gäller i kommunen från 2016-01-01 enligt RKR 11.4 avseende 

komponentredovisning. Kommunen har upprättat riktlinjer för komponentredovisning 

inom fastighet, gata och VA. Komponenter har identifierats inom respektive verksamhet 

som har betydande skillnader i nyttjandeperiod. Komponenterna särredovisas i 

anläggningsregistret. Tillgångar med ett väsentligt ingående bokfört värde 2016 har 

delats upp på komponenter. Kvarvarande nyttjandeperiod på dessa komponenter har 

fastställts. Investeringar utförda under 2016 och framåt kommer att delas upp i 

komponenter när tillgången ianspråktas. På tillgångar i form av mark, konst och 

pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående arbeten, värderas på balansdagen 

till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar. 

Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker 

innevarande år. 

Kommunen har 2014 ändrat klassificeringen av vissa anläggningstillgångar i 

redovisningen till omsättningstillgångar.  Exploateringsmark redovisas nu under 

omsättningstillgångar.  Jämförelsetalen från tidigare år har omräknats. 

Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde. 

Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker då 

detaljplan fastställts och vunnit laga kraft. 

Genomsnittlig ränta (3 % 2016) har inräknats i anskaffningsvärden för 

exploateringsverksamheten enligt den alternativa regeln i RKR 15.1. Ränta har 

inräknats både för de anläggningstillgångar som avser exploatering (slag 11710) och på 

omsättningstillgångar (slag 14799). 

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 pensionsförmåner som intjänats 

före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att pensionsförmåner som intjänats från 
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och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. Ränta på 

pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i posten finansiell kostnad. 

Redovisning av särskild löneskatt 

Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska även löneskatten 

för alla pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser och pensionsutbetalningar 

periodiseras. Övergången till denna redovisningsprincip gjordes 1999. 

Redovisning av den avgiftsbestämda pensionen(tjänstepensionsavtalet) 

Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har 

särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda 

pensionen klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld) . 

Periodisering av utgifter och inkomster 

Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt 

god redovisningssed. Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen som är 

hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor 

har periodiserats. 

Skatteintäkter 

Enligt redovisningsrådets rekommendation ska den prognostiserade slutavräkningen för 

år 2013 och 2014 resultatföras i delårsbokslut/bokslutet för år 2014. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avfallshanteringens överskott ska i delårsbokslut 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 

rekommendation RKR 18 innebär att vattenverkets eget kapital har omklassificerats till 

kortfristig skuld, vilket tidigare redovisats som en not till kommunens egna kapital.  

Avräkning mot VA verksamhetens egna kapital sker i årsbokslutet 2015. 

Bidrag till infrastrukturella investeringar, rekommendation 6.2 från RKR  

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av 

Citybanan. Bidraget 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 utbetal-

ningen sker och under 25 år. Utbetalningen har påbörjas 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 2009–2014 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 huvudmetoden, d.v.s att lånekostnaderna belastar resultatet för den period de 

uppkommer. 
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6.11 Notförteckning 

6.11.1 Noter - Koncern resultaträkning 

Not 1 

Verksamhetens intäkter, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Försäljningsmedel 14 281 8 832 10 932 

Taxor och avgifter 103 938 67 727 69 430 

Hyror och arrende 99 465 67 870 57 529 

Bidrag 97 262 49 302 108 501 

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader 

29 723 19 362 20 462 

Försäljning av anläggningstillgångar 24 225 2 773 66 425 

Jämförelsestörande poster    

Återbetalda premier AFA 6 192 6 192 0 

Summa 375 086 222 058 333 279 

Not 2 

Verksamhetens kostnader, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Material, entreprenader, konsulter, 
bidrag och transfereringar 

-249 754 -165 343 -189 299 

Kostnader för arbetskraft -695 752 -439 169 -468 764 

Övriga verksamhetskostnader -220 991 -134 205 -128 440 

Summa -1 166 497 -738 717 -786 503 

Not 3 

Avskrivningar Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Avskrivning fastigheter -77 789 -50 453 -48 517 

Avskrivningar maskiner och inventarier -8 984 -6 228 -5 154 

Summa -86 773 -56681 -53671 

Not 4 

Finansiella intäkter, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Ränteintäkter 64 138 1 687 

Övrigt 334 171 861 

Summa 398 309 2 548 

Not 5 

Finansiella kostnader, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Räntekostnader -34 225 -21 473 -17 042 

Ränta på pensioner -1 524 -1 044 -552 

Genomsnittlig ränta på exploatering 0 0 1 709 
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Finansiella kostnader, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Bankkostnader -170 -104 756 

Checkkredit -12 -7 -102 

Summa -35 931 -22 628 -15 231 

Not 6 

Skatt på årets resultat, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Aktuell skatt på årets resultat -7 083 -6 015 -16 444 

Summa -7 083 -6 015 -16 444 

Uppskjutna skatter -12 106 0 82 

Summa -12 106 0 82 

Not 7 

Förändring av eget kapital, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Håbo kommun 39 711 44 766 91 277 

Håbohus AB 13 348 9 917 58 294 

Håbo Marknads AB -8 737 -6 505 0 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

-287 14 163 

Summa 44 035 48 192 149 734 

6.11.2 Noter - Koncern balansräkning 

Not 8 

Fastigheter och anläggningar, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Bokfört värde 1/1 1 876 868 1 876 868 1 963 754 

Årets anskaffning 172 355 81 989 173 541 

Omklassificering 1 498 0 -3 418 

Årets avskrivning -76 194 -49 578 -48 540 

Utrangering -19 0 0 

Investeringsbidrag 0 0 -101 

Försäljning -10 752 -2 010 -32 429 

Bokfört värde 31/8 1 963 756 1 907 269 2 052 807 

Not 9 

Maskiner och inventarier, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Bokfört värde 1/1 29 510 29 561 28 373 

Årets anskaffning 7 923 3 568 6 999 

Bidrag 0 0 0 

Försäljning 0 -70 0 

Omklasificering 0 0 0 
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Maskiner och inventarier, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Utrangering 0 0 0 

Avskrivning -9 061 -6 143 -5 130 

Bokfört värde 31/8 28 372 26 916 30 242 

Not 10 

Finansiella anläggningstillgångar, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Aktier 91 91 91 

Andelar 12 082 947 12 082 

Försäkringar 1 139 1 133 1 182 

Långfristiga fordringar 3 788 3 890 3 788 

Summa 17 100 6 061 17 143 

Not 11 

Exploateringsfastigheter Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Exploateringsfastigheter Håbo 
Marknads 

24 112 23 989 24 112 

Exploateringsfastigheter Håbo Kommun 31 863 31 667 44 266 

Summa 55 975 55 656 68 378 

Not 12 

Fordringar, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Eget kapital, VA 2 767 470 2 767 

Fakturafordran 19 627 6 903 8 441 

Balansfakturering 0 58 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

13 428 899 3 348 

Interimsfordringar 12 981 20 237 18 164 

Upplupna skatteintäkter 19 441 20 681 20 464 

Andra kortfristiga fordringar 36 574 26 007 54 987 

Avräkning skattekonto 8 750 2 357 3 045 

Summa 113 568 77 612 111 216 

Not 13 

Kassa och bank, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Kassa 39 42 40 

Plusgiro 96 252 65 915 88 494 

Bank 2 089 2 227 1 896 

Summa 98 380 68 184 90 430 
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Not 14 

Eget kapital, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Håbo kommun 313 432 318 486 404 707 

Håbohus AB 96 095 86 215 154 389 

Håbo Marknads AB 10 169 9 407 10 100 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

-589 -288 -425 

Summa 419 107 413 820 568 771 

Not 15 

Pensioner, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Avsättning för pensioner 89 264 89 264 96 901 

Årets pensionskostnad 5 201 753 -3 394 

Avsättning garanti- och visstidspension 0 0 0 

Löneskatt på pensioner 2 436 1 344 537 

Summa 96 901 91 361 94 044 

Not 16 

Övriga avsättningar, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Avsättning medfinansiering Citybanan 22 419 22 420 10 804 

Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB 895 50 877 

Avsättning skatter Håbohus AB 12 404 11 497 8 982 

Avsättning skatter Håbo Marknads AB 0 3 217 3 422 

Summa 35 718 37 184 24 085 

Not 17 

Långfristiga skulder, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Långfristiga låneskulder 1 449 138 1 403 991 1 394 289 

Förutbetalda anslutningsavgifter 47 431 44 085 48 306 

Kapital- och pensionsförsäkringar 1 139 1 133 1 183 

Statliga investeringsbidrag 4 703 4 755 4 598 

Övriga lån 32 000 32 000 32 000 

Summa 1 534 411 1 485 964 1 480 376 

Not 18 

Kortfristiga skulder, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Förvaltade fonder kapital, va 0 0 0 

Kortfristiga skulder lån, räntor 5 532 4 159 35 281 

Leverantörsskulder 67 993 34 472 44 511 

Personalens källskatt 10 431 10 425 11 736 
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Kortfristiga skulder, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Social- och skolsamfond 858 863 863 

Kortfristiga skulder 22 760 15 226 11 583 

Depositionsavgifter 25 25 625 

Upplupna löneskulder 45 495 26 639 17 909 

Arbetsgivaravgifter 12 217 12 577 21 233 

Upplupen pensionsskuld 28 060 18 785 21 538 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

11 863 14 019 27 846 

Förutbetald kommunalskatt 1 410 658 3 942 

Övriga interimskulder 17 841 9 500 38 331 

Summa 224 485 147 348 235 398 

Not 19 

Borgen och ansvarförpliktelser, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Föreningar 6 887 1 465 6 887 

BRF Väppeby 0 0 0 

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0 0 

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700 700 

Egnahem kommunalkreditgaranti 136 154 136 

Ansvarsförbindelse Håbohus AB 138 133 138 

Fastighetsförteckningar Håbohus AB 86 711 86 711 86 711 

Summa 94 572 89 163 94 572 

Not 20 

Justering för ej likvidpåverkande 
poster 

Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Förändring EK obeskattad reserv 9 438 0 -64 

Avskrivning bidrag statlig infrastruktur 0 0 1 013 

Summa 9 438 0 949 

6.11.3 Noter - Kommunens resultaträkning 

Not 21 

Verksamhetens intäkter, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Försäljningsmedel 9 905 6 328 6 549 

Taxor och avgifter 103 650 67 555 69 269 

Hyror och arrende 25 255 15 975 17 740 

Bidrag 97 201 49 281 108 482 

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader 

29 723 18 544 20 462 

Försäljning av anläggningstillgångar 10 10 977 

Jämförelsestörande poster    
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Verksamhetens intäkter, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Återbetalda premier AFA 6 192 6 192 0 

Försäkringsintäkt 0 0 0 

Summa 271 936 163 885 223 479 

Not 22 

Verksamhetens kostnader, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Material, entreprenader, konsulter, 
bidrag och transfereringar 

-247 118 -155 873 -186 035 

Kostnader för arbetskraft -666 862 -420 994 -448 683 

Övriga verksamhetskostnader -222 086 -142 276 -144 120 

Summa -1 136 066 -719 143 -778 838 

Not 23 

Avskrivningar Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Avskrivning fastigheter -48 713 -32 129 -30 811 

Avskrivningar maskiner och inventarier -8 066 -5 788 -4 440 

Avskrivningar bidrag infrastruktur -1 520 -1 013 0 

Nedskrivning av anläggningar 0 0 0 

Summa -58299 -38930 -35251 

Not 24 

Skatteintäkter, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Kommunalskatt 948 262 632 175 666 361 

Slutavräkning skatt innevarande år 860 -265 -3 942 

Slutavräkning skatt justering förgående 
år 

-1 535 0 -789 

Summa 947 587 631 910 661 630 

Not 25 

Generella statsbidrag och 
utjämning, tkr 

Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Kommunal fastighetsavgift 35 869 23 571 24 643 

Kostnadsutjämning -19 100 -12 733 -13 528 

Generella statsbidrag 2 360 0 6 799 

Inkomstutjämning 47 780 32 155 34 553 

Regleringsavgift 1 308 872 -462 

LSS-utjämning -38 863 -25 909 -27 961 

Summa 29 354 17 956 24 044 
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Not 26 

Finansiella intäkter, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Ränteintäkter 2 173 1 457 1 373 

Ränteintäkter checkkredit 80 0 102 

Övrigt 255 171 1 962 

Jämförelsestörande poster    

Återbetalning av villkorat 
aktieägartillskott HMAB 

9 190 9 190  

Summa 11 698 10 818 3 437 

Not 27 

Finansiella kostnader, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Räntekostnader -15 640 -11 407 -9 058 

Ränta på pensioner -1 488 -1 022 -529 

Genomsnittlig ränta på exploatering 0 0 1 709 

Indexuppräkning Citybanan 0 0 0 

Övriga finansiella kostnader -170 0 756 

Bankkostnader 0 -104 -102 

Checkkredit -11 -7 0 

Summa -17 309 -12 540 -7 224 

6.11.4 Noter - Kommunens balansräkning 

Not 28 

Fastigheter och anläggningar, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 669 396 1 669 396 1 786 333 

Ackumulerade avskrivningar -628 144 -628 144 -676 823 

Bokfört värde 1/1 1 041 253 1 041 252 1 109 510 

Årets anskaffning 116 936 66 911 74 563 

Årets avskrivning -48 679 -32 128 -30 789 

Utrangering 0 0 0 

Investeringsbidrag 0 0 -101 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 -6 619 

Omklassificeringar 0 0 0 

Bokfört värde 31/8 1 109 510 1 076 035 1 146 564 

Varav    

Allmän markreserv 63 303 63 304 63 304 

Verksamhetsfastigheter 602 938 582 591 591 795 

Fastigheter för affärsverksamhet 304 694 304 610 299 850 

Publika fastigheter 96 961 88 329 99 137 

Fastigheter för övrigt verksamhet 8 806 9 183 1 262 

Pågående Exploateringsprojekt 32 808 28 018 91 216 
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Fastigheter och anläggningar, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Summa 1 109 510 1 076 035 1 146 564 

Not 29 

Maskiner och inventarier, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Ackumulerat anskaffningsvärde 107 343 107 343 113 823 

Ackumulerade avskrivningar -85 354 -85 354 -93 455 

Bokfört värde 1/1 21 989 21 989 20 368 

Årets anskaffning 6 480 2 474 3 581 

Avskrivning -8 101 -5 787 -4 461 

Utrangering 0 0 0 

Bokfört värde 31/8 20 368 18 676 19 488 

Varav    

Maskiner 519 604 355 

Inventarier 18 765 16 958 18 105 

Bilar och andra transportmedel 0 0 0 

Konstverk, samlingar 744 746 741 

Övriga maskiner och inventarier 340 368 287 

Summa 20 368 18 676 19 488 

Not 30 

Finansiella anläggningstillgångar, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Aktier    

Kommunaktiebolaget 6 st 1 1 1 

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

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

Mälarbanan 90 st 90 90 90 

Andelar    

Bålstavägen 6 6 6 

Kommuninvest 6 018 450 6 018 

Försäkringar    

Kapital- och pensionsförsäkringar 1 139 1 133 1 182 

Långfristiga fordringar    

Håbo Marknads AB 6 089 6 089 6 089 

Förlagslån 45936 Kommuninvest 3 788 3 788 3 788 

Lån Håbo FF 0 102 0 

Summa 20 220 14 748 20 263 

Not 31 

Bidrag till statlig infrastruktur Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Medfinansiering Citybanan 34 960 34 960 33 440 
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Bidrag till statlig infrastruktur Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Avskrivning bidrag infrastruktur -1 520 -1 013 -1 013 

Summa 33 440 33 947 32 427 

Not 32 

Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter, tkr 

Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

10 -årssmycke 31 32 31 

Summa 31 32 31 

Not 33 

Exploateringsfastigheter Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Bokfört värde 1/1 31 240 31 240 31 863 

Årets anskaffningar 623 427 12 403 

Omklassificeringar 0 0 0 

Justering/försäljning av expl.fast. 0 0 0 

Bokfört värde vid årets slut 31 863 31 667 44 266 

Not 34 

Kortfristiga fordringar, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

VAs egna kapital 2 767 470 2 767 

Kundfordringar 19 818 7 858 10 470 

Andra kortfristiga fordringar 36 196 25 661 53 233 

Avräkning skattekontot 8 186 2 357 2 983 

Interimfordringar 12 981 20 237 18 164 

Upplupna skatteintäkter och avgifter 19 441 20 681 20 465 

Summa 99 389 77 264 108 082 

Not 35 

Kassa och bank, tkr 
Bokslut 2015 Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Kassa 39 42 40 

Plusgiro 54 140 42 487 0 

Bank 2 089 2 227 1 896 

Summa 56 268 44 756 1 936 

Not 36 

Eget kapital, tkr 
Bokslut 2015 Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Ingående eget kapital enligt 
balansräkning 

273 720 273 720 322 620 

Årets resultat 48 901 53 956 91 277 

Summa 322 621 327 676 413 897 
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Eget kapital, tkr 
Bokslut 2015 Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Specifikation av egna kapitalet    

Årets resultat 48 901 53 956 91 277 

Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 

Övrigt eget kapital 259 020 259 020 307 920 

Varav särredovisning Avfallsverket 1) 1 932 1 968 637 

Summa 322 621 327 676 413 897 

1) Det egna kapitalet för avfallsverket ska särredovisas.  Resultatet för respektive år ska avräknas mot inarbetat eget kapital.  

Underskottet för avfallsverket för delårsbokslutet 2016 uppgår till 1295 tkr. Avräkningen sker vid årsbokslutet 2016. 

Not 37 

Avsättningar pensioner, tkr 
Bokslut 2015 Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Avsättningar för pensioner exkl. ÖK-
SAP,  ingående värde 

84 480 84 480 91 291 

Ränteuppräkning 1 062 687 719 

Basbeloppsuppräkning 135 135 -293 

Nya utbetalningar -2 024 -1 353 -1 343 

Sänkning av diskonteringsräntan 0 0 0 

Intjänad PA-KL 0 0 0 

Slutbetalning FÅP 0 0 0 

Intjänad förmånbestämd ålderspension 9 717 5 441 -2 205 

Intjänad särskilt avtalspension 0 0 0 

Nya efterlevande pensioner 437 171 287 

Övrig post -3 846 -3 802 -45 

Löneskatt pensioner 1 330 311 -699 

Summa 91 291 86 070 87 712 

Pensionsförpliktelser    

Ingående värde 353 931 353 931 337 326 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 073 4 125 2 596 

Gamla utbetalningar -13 281 -8 885 -8 459 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Aktualisering -4 312 -2 841 -826 

Bromsen 0 0 0 

Övrig post -843 5 -1 063 

Förändring av löneskatt -3 242 -1 843 -1 880 

Summa 337 326 344 492 327 694 

Not 38 

Övriga avsättningar, tkr 
Bokslut 2015 Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Avsättning Citybanan 33 930 33 930 22 420 

Utbetalningar -11 510 -11 510 -11 615 

Summa 22 420 22 420 10 805 
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Not 39 

Långfristiga skulder, tkr Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Långfristiga låneskulder 1/1 631 075 631 075 689 575 

Nya upptagna lån under året 58 500 133 775 50 000 

Amorteringar under året 0 -75 275 -105 900 

Summa skuld 689 575 689 575 633 675 

    

Amorteringar nästkommande år. 
Bokförda som kortfristiga skulder 

0 0 0 

Utgående långfristig låneskuld 689 575 689 575 633 675 

    

Förutbetalda anslutningsinkomster 47 432,3 44 086 48 306 

Statliga Investeringsbidrag 4 702,7 4 755 4 598 

Pensionsförsäkringar 1 139 1 133 1 183 

Summa 742 849,0 739 549 687 762 

Not 40 

Kortfristiga skulder, tkr 
Bokslut 2015 Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Förvaltade fonder kapital, va 0 0 0 

Kortfristig skuld lån, räntor 1 932 2 612 1 362 

Checkkredit Nordea 0 0 32 032 

Leverantörsskulder 63 014 29 113 34 309 

Personalens källskatt 10 194 10 169 11 467 

Social-  och skolsamfond 858 863 863 

Kortfristiga skulder 15 547 12 208 11 585 

Despositionsavgift 25 25 625 

Upplupna löneskulder 44 670 25 979 17 200 

Arbetsgivaravgifter 11 625 12 044 20 660 

Upplupen pensionsskuld 27 418 18 359 20 924 

Förutbetald kommunalskatt 1 396 658 3 942 

Övriga interimsskulder 15 229 9 380 17 912 

Summa 191 908 121 410 172 881 

Not 41 

Borgen och ansvarsförbindelser, tkr 
Bokslut 2015 Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Borgensåtaganden    

Håbohus AB 711 543 664 492 711 543 

Föreningar 6 887 1 465 6 887 

BRF Väppeby 0 0 0 

Räddningstjänsten 2 450 2 450 2 450 

Delsumma 720 880 668 407 720 880 
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Borgen och ansvarsförbindelser, tkr 
Bokslut 2015 Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

    

Ansvarsförbindelser    

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700 700 

Egnahem kommunal kreditgaranti 136 154 136 

Delsumma 836 854 836 

Summa 721 716 669 261 721 716 

Not 42 

Justering för ej likvidpåverkande 
poster 

Bokslut 2015 
Delårsbokslut 

2015 
Delårsbokslut 

2016 

Avskrivning bidrag statlig infrastruktur   1 013 

Summa   1 013 
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7 Kommunstyrelsen 

7.1 Sammanfattning 

Bedömningen av måluppfyllelsen för helåret 2016 är delvis osäker och grundar sig på 

rimliga och till viss del låga förväntningar på utvecklingen av nyckelindikatorerna. Av 

kommunstyrelsens sju mål bedöms två som möjliga att nå under året. Dessa båda 

uppvisar redan nu goda resultat för planberedskap och ökad effektivitet och kvalitet i 

verksamheterna. Målsättningen att exploateringsprojekten ska ge ett ekonomiskt 

överskott uppfylls i flertalet av projekten men då vissa projekt är framtunga och därför 

inte ger ett ekonomiskt överskott i de första etapperna bedöms därför målet inte till fullo 

kunna uppfyllas i år. Baserat på kända händelser och data görs bedömningen att det 

finns stor risk att målsättningen rörande energieffektivisering troligen inte kommer nås 

under året. Beroende på helårsutfallet av de idag saknade nyckelindikatorer kan övriga 

tre mål eventuellt nås under året men är tillsvidare bedömda som troligtvis ej nåbara. 

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheter prognostiserar i dagsläget ett 

underskott vid årets slut på 630 tkr. Inom kultur och livsmiljöverksamheten, som 

redovisar en prognos på 450 tkr i underskott, har kostnaderna för föreningsbidrag och 

föreningslokaler ökat markant. Föreningsbidragens ökning beror på att mer bidrag 

betalas ut då föreningslokaler har hyrts ut i större omfattning. Föreningslokalernas 

ökning beror på att det under tre månader har blivit dubbel hyreskostnad för en av de 

externa lokalerna när en tilltänkt hyresgäst drog sig ur samt att avtalet inte sades upp i 

tid. Detta blev känt först i september, så arbete pågår nu för att åtgärda underskottet. För 

tekniska verksamheterna prognostiseras ett underskott på totalt 560 tkr. Det är kostnader 

för lokalvård och kost som ökat främst till följd av att barn- och utbildningsnämnden 

utökat sin verksamhet, som orsakar underskottet. Inga åtgärder redovisas för att åtgärda 

underskottet. Överskott redovisas inom den administrativa verksamheten främst till 

följd av personalvakanser. Förvaltningen kommer att genomlysa ekonomin för hela 

verksamheten med målsättning att åtgärda underskottet. 

Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiseras VA-verksamheten följa 

budget. Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott på 500 tkr till följd av högre 

kostnader för matavfallspåsar och till avfallsentreprenören, vilket kommer att täckas 

från fonderade medel. 

Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem finns på plats vilket ger samtliga 

förvaltningar möjligheter att utveckla arbetsflödesprocesser och digitalisera arbetssätt. 

Samtidigt har interna system uppgraderats för att möta verksamheternas behov av att 

kunna använda senaste tekniken. Gemensamt projekt med övriga kommuner i C-län för 

att möjliggöra digitala möten för alla verksamheter, vilket medför effektivisering i form 

av minskad restid samt mindre miljöpåverkan. 

Omfattande fuktskador i Futurumskolan kommer att medföra stora kostnader framöver. 

Verksamheter inom kultur och livsmiljö HBTQ-certifierades 2016, med syftet att skapa 

att skapa en mer inkluderande verksamhet. Under året har flera satsningar inom 

fritidsgårdsverksamheten genomförts och under sommaren fanns flera 

sommarlovsaktiviteter för både barn och unga. 

En avfallsplan har antagits och gäller sedan 1 mars. Fokusområden är bland annat att 

förebygga uppkomsten av avfall, öka återanvändningen och öka materialåtervinningen. 

Vattenverket i Bålsta har ett helt nytt styr- och reglersystem och reningsverket i Bålstas 

inloppsstation är ombyggd. Ett flertal pumpar är utbytta eller renoverade och i Bistas 

pumpstation har samtliga pumpar renoverats. För vattenverket i Skokloster finns ett 
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förslag till att förbättra vattenkvalitén. Reningsverket i Skokloster har fått nya skrapspel. 

Arbetet med att identifiera utpekade skolvägar där barn ska kunna gå och cykla på ett 

säkert sätt har fortsatt. Stråken har säkrats med avseende på trafiksäkerhet och trygghet 

genom fysiska åtgärder, röjning och gallring, översyn av belysning, skyltning, 

linjemålning med mera. 

7.2 Måluppfyllelse 

7.2.1 Attraktiva Håbo 

Planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder ska ligga i fas med 

identifierade behov. 

 Uppfylls troligen 

Idag finns planstöd för 665 nya bostäder i Håbo kommun i detaljplaner som är antagna. 

300 bostäder ryms inom detaljplaner som antagits under 2016. Planarbete pågår för 

ytterligare ca 3500 bostäder i processer som kommit olika långt. 

Planberedskap för verksamhetsetableringar finns inom Dragets industriområde där 

kommunen säljer tomter. Även inom Lillsjöns industriområde finns tillgänglig 

verksamhetsmark, ca 8 ha, med planstöd. Under hösten väntas mark- och 

miljödomstolen fatta beslut om detaljplanen för kv 3 Logistik Bålsta vilket ger, om 

detaljplanen vinner laga kraft, ca 30 ha mark för logistikverksamhet. Planarbete för kv 4 

Logistik Bålsta, ca 24 ha, kommer starta under september. Programarbete pågår ny 

verksamhetsmark i Dragelund. 

Med den goda planberedskap som finns och som överstiger identifierade behov anses 

målet kunna nås för året. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Nya detaljplaner med inriktning för näringslivsetableringar för 
antagande av KF. 

2 0 

 
Antagna detaljplaner för bostäder ska täcka behovet enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

100% 170% 

 
NRI - Medborgarnas syn på möjlighet till bra boende, utbud av 
boendeformer och trivsam bebyggelse ska förbättras. 

58 50 

Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

 Uppfylls troligen inte 

Under årets första åtta månader har flera riktade insatser som påverkar förutsättningarna 

för en meningsfull fritid för unga genomförts. Fritidsgården i Bålsta har flyttat till 

mycket bättre lämpade lokaler. Både öppethållandet och möjlighet till skapande 

verksamhet har utökats i Skokoster. Under sommaren arrangerades ett sommarkollo i 

Skokloster för barn från hela kommunen och för de äldre ungdomarna erbjöds en mobil 

sommarfritidsgård i Bålsta. Biblioteket erbjuder aktiviteter för alla åldrar, framförallt till 

barn och unga. 

Årets medborgarundersökning visar på ett resultat lägre än målsättningen, dock i samma 

nivå som föregående år och inte nämnvärt sämre än rikssnitt och helt i paritet med 

förortskommuner. Håboborna kommer alltid att uppleva att Håbo kommuns utbud och 

tillgänglighet till kultur- och fritidsutbud kan öka och bli bättre jämfört med exempelvis 
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Stockholm, Uppsala och Västerås. 

Det har inte gjorts några större satsningar på idrottsanläggar i kommunen. Efterfrågan 

på lokaler överstiger tillgången. Nya inomhussporter efterfrågar träningstider och 

tilldelningen av träningstider sker på bekostnad av utomhusidrotternas önskan om 

inomhustider. För att föreningarna ska klara sina behov av träningstider hyr de i dag in 

sig i anläggningar utanför den egna kommunen. 

Ett Kultur- och fritidspolitiskt program ska tas fram för att långsiktigt kunna prioritera 

och arbeta mer kvalitativt. 

Bedömningen är att trots många aktiviteter och goda insatser kommer inte de högt 

ställda ambitionerna nås under året. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Antalet riktade insatser påverkar förutsättningarna för en meningsfull 
fritid för unga. 

8 35 

 Förbättrad ranking i Årets Ungdomskommun, KFUM. 100 - 

 NRI - Medborgarnas syn på fritidsmöjligheter ska förbättras 60 55 

 NMI - Medborgarnas syn på idrotts- och motionsanläggningar 62 58 

 NMI - Medborgarnas syn på kulturverksamheten 60 57 

Under året har nyckelindikatorn "Antalet riktade insatser ..." definierats som alla nya aktiviteter riktade till barn och unga. 

Rankingen kring Årets ungdomskommun görs i slutet på året. 

7.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 Uppfylls troligen inte 

Håbo kommuns Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, är 98 baserat på 2015 års resultat. 

Detta är en minskning från 102 poäng år 2013 och 2014. Minskningen består av 

poängtapp inom två områden; 

 Personalansvar, antalet anställda per chef. 

Vid mättillfället hade antalet chefer minskat från 70 till 62. Läget i september 

2016 har återhämtat sig och är 73 chefer. 

 Avgångar 

Antal tillsvidareanställda som slutat under år 2015 är 177 personer, varav 26 

med pension. Året innan var det 139 som slutade varav 32 med pension. Det 

råder arbetskraftsbrist/efterfrågan inom vissa yrkesområden i Sveriges 

kommuner och under sådana förutsättningar möjliggörs att personal-

omsättningen kan öka. 

Den genomsnittliga korttidsfrånvaron för år 2015 på övergripande kommunnivå var 4,1 

%. Motsvarande siffra för perioden 1 januari – 31 augusti 2016 uppgick till 3,8 % vilket 

är en minskning av korttidsfrånvaron med 0,3 %. Det genomsnittliga årsvärdet för 

sjukfrånvaro brukar ofta ligga något högre än det genomsnittliga värdet för det första 

halvåret. Detta beror på att en stor del av den tidsperiod som ingår är sådan då 

sjukfrånvaro normalt sätt är lägre vilket gör att medelvärdet dras ned något. Av den 

anledningen är det viktigt att även jämföra utvecklingen det första halvåret 2016 med 

motsvarande utveckling under samma tidsperiod föregående år. En sådan jämförelse 

visar på att korttidsfrånvaron är 0,2 % lägre i år än motsvarande period föregående år 

och att vi har en positiv trend i utvecklingen. Ett kommungemensamt projekt för att 
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halvera korttidsfrånvaron har startats upp under året och effekterna av detta arbete 

kommer senare. 

Sammanfattningsvis bedöms målet inte kunna nås under året. 

  

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex AVI ska öka. 105 98 

 Korttidsfrånvaro 2% 3,8% 

 Hållbart medarbetarengagemang 85 - 

Ett genomförande av en kommunövergripande undersökning rörande "Hållbart medarbetarengagemang" planeras till oktober 

månad år 2016 och resultat presenteras till helårsrapporteringen. 

Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens verksamheter 

genom ständiga förbättringar. 

 Uppfylls troligen 

Verksamheterna arbetar löpande med effektiviseringar och kvalitetsförbättringar som en 

del i arbetet med ständiga förbättringar. Flera verksamheter än tidigare synliggör dessa 

insatser i sin planering och uppföljning. Även om inte alla enheter i sin uppföljning vid 

delåret kan uppvisa effekter av effektiviserings-/kvalitetsförbättringsinsatser tyder 

planeringen för helåret att målet kommer nås. 

Alla fyra medborgardialogerna för den nya översiktsplanen har genomförts och 

avslutats. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Dessa kommer att 

användas som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Även 

processen för framtagande av ny biblioteksplan för Håbo folk- och gymnasiebibliotek 

inkluderade ett antal dialoger, workshops och gruppsamtal. 

Medborgarnas användande av e-tjänsterna har ökat stort och årets mål är redan passerat 

med 100 %. Detta beror troligen på en hög IT mognad hos våra kommuninvånare i 

kombination med kommunikation av aktuella e-tjänster. En blygsam mängd nya e-

tjänster trots fokus på internkommunikation och uppsökande verksamhet. Vi ser dock 

att det fortfarande finns möjlighet att nå målet. Utvecklingen påverkas till stor del av 

verksamheternas intresse, behov och önskemål. 

Antalet elektroniska beställningar har ökat men uppfyller inte de högt uppställda målen. 

Kommunen har dock vunnit pris för den organisation som ökat mest i ordermatchning 

av alla som använder Vismas e-handelssystem. Kommunen har även satsat på att 

utveckla administrationen kring fakturor. Antalet e-fakturor är nu 71 % av hela flödet. 

För ett år sedan var antalet 49 % av hela fakturaflödet. Samtidigt har antalet fakturor 

ökat från ca 23 000 st till ca 30 000 st. Kommunen har även ökat antalet abonnemang 

från 11,2 % för ett år sedan till 35 % 2016. 

Den samlade bedömningen är att målet kommer nås vid årets slut. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andel enheter som under året genomfört effektiviseringsinsatser 
enligt framtagen plan. 

100% 50% 

 
Andel enheter som under året genomfört kvalitetsförbättringsinsatser 
enligt framtagen plan. 

100% 50% 
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 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Antal genomförda medborgardialoger för bredare beslutsunderlag. 2 9 

 Öka användningen av e-tjänster, antal transaktioner 700 1 480 

 Öka användningen av e-tjänster, antal e-tjänster 60 46 

 E-handeln ska öka med 20 %, värde i KSEK. 18 819 9 789 

7.2.3 Hållbara Håbo 

Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med näringsriktiga och 

lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö. 

 Uppfylls troligen inte 

Andelen ekologiska inköp har minskat till 30% på grund av högre livsmedelskostnader 

genererade av de högre priserna från grossist och det faktum att vi har fler ätande på 

förskola samt gymnasium. 

Mer samverkan med skolan behövs för att hitta mätmetoder som är effektiva och 

trovärdiga. I dagsläget äter ca 90% av eleverna på grundskolan i skolrestaurangen och 

ca 80% av eleverna i gymnasieskolan. 

Svinnmätningar görs i dagsläget på alla skolor. För att minska svinnet behövs större 

satsningar gemensamt med elever och pedagoger. Arbetet bör drivas gemensamt av 

Kostenheten och Barn- och utbildning. 

Vi har inte lyckats identifiera lämpliga mätmetoder för att utvärdera gästernas nöjdhet 

med maten. Vi ser över möjligheterna att vid förutbestämda mättillfällen kunna 

betygsätta maten i Skolmatsappen, en funktion som testas just nu. 

Nytt nyckeltal rörande måltidsmiljön och ingen tidigare mätning är gjord därför är det 

inte möjligt att i dagsläget sätta ett måltal. Enkätundersökning, tillsammans med skolan, 

ej genomförd ännu. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Andelen ekologiska råvaror. 35 30 

 Andelen elever som väljer att äta i skolrestaurangen.  90 

 Minska matsvinnet  29 

 Andelen elever som är nöjda med maten.  0 

 Andelen elever som är nöjda med måltidsmiljön.  0 

Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter. 

 Uppfylls troligen inte 

Systemstöd för att redovisa förbrukning per kalendermånad vad gäller installationsel 

respektive verksamhetsel saknas. Utredning pågår. I all nyproduktion måste uppdelning 

ske mellan verksamhetsel och installationsel och fler anläggningar kommer därmed 

kunna ingå i denna mätning i framtiden. Mätningen kan för perioden göras på två nya 

anläggningar - Gröna Dalens förskola och Slottsbackens förskola. 

Efter en stor fjärrvärmeläcka under januari så kommer det vara svårt att minska 
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förbrukningen under innevarande år. Fuktskador i två skolor har medfört att 12 

ventilationsaggregat går för fullt med ökad elförbrukning som följd. Detta sammantaget 

kan medföra att måltalen för minskad energiförbrukning kan vara svårt att uppnå. 

  Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Antal KWh/kvadratmeter som används i kommunens lokaler för 
installationsel ska minska. 

24,5 32,4 

 
Antal KWh/kvadratmeter som används i kommunens lokaler för 
verksamhetsel ska minska. 

49 42 

 
Energiförbrukning ska minska med 1% årligen - avser elförbrukningen 
i MWh 

12 647 11 253 

 
Energiförbrukning ska minska med 1% årligen - avser 
fjärrvärmeförbrukning i MWh 

8 448 0 

7.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 

 Uppfylls troligen inte 

Målsättningen är att exploateringsverksamheten totalt sett ska ge ett ekonomiskt 

överskott. Samtidigt finns det projekt som är framtunga och därför inte ger ett 

ekonomiskt överskott i de första etapperna, utan överskott kommer först senare. Det 

finns också projekt som Frösundavik där kommunen medvetet gått in i projektet trots att 

det inte kommer att generera något överskott. Mot den bakgrunden bedöms därför målet 

inte till fullo kunna uppfyllas i år. 

Bemanningen inom bygg- och miljöförvaltningens chefsnivå gällande exploaterings-

verksamhet är ny från och med innevarande verksamhetsår och har som ambition att 

nya exploateringsprojekt helt och hållet ska kunna uppfylla målet om att exploateringen 

ska ge ett ekonomiskt överskott. I de fall det inte är möjligt kommer förvaltningen att 

föreslå att projekt inte startas eller avbryts så snart det ekonomiska läget står klart.   

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Försäljning av kommunens mark ska ge ett ekonomiskt överskott. 100% 100% 

 
I ett exploateringsprojekt ska utbyggnaden av allmän infrastruktur ha 
kostnadstäckning. 

100% 100% 

7.3 Årets händelser 

Personalavdelningen 

Personalavdelningen har genomgått en omfattande generationsväxling. 

Administrativa avdelningen 

Största kvalitetsförbättringen har varit införandet av ett system för automatisk hantering 

av konton och e-postadresser för skolan. Införandet har medfört minskat behov av 

administrativt arbete samt att kvalitet på informationen har förbättrats avsevärt. 

Interna system uppgraderade för att möta verksamheternas behov av att kunna använda 

senaste tekniken. Gemensamt projekt med övriga kommuner i C-län för att möjliggöra 

digitala möten för alla verksamheter, vilket medför effektivisering i form av minskad 

restid samt mindre miljöpåverkan. 
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Kansliet har arbetat med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem 

och digitalisering av fullmäktiges sammanträden. Systemet ger samtliga förvaltningar 

möjligheter att utveckla arbetsflödesprocesser och digitalisera arbetssätt. Under året har 

ett myndighetsövergripande dokumenthanteringsplan upprättats och en uppdatering av 

arkivreglemente har skett, för att bl.a möjliggöra ett framtida införande av ett 

elektroniskt arkiv. 

Under året har ett arbete utvecklats kring den nya krisorganisationen och övningen med 

de berörda har skett vid ett flertal tillfällen. 

Kultur och livsmiljö 

Avdelningen HBTQ-certifierades 2016, med syftet att skapa att skapa en mer 

inkluderande verksamhet, dit alla invånare känner sig trygga och välkomna. 

Ung och hälsa 

Flytt av Fritidsgården i Bålsta till nya lokaler på Kalmarvägen. I Skokloster har 

verksamheten utökats till fyra kvällar i veckan och tillsammans med Svenska Kyrkan 

kan verksamhet erbjudas ungdomar alla dagar i veckan. 

Under sommaren deltog 90 barn i sommarkollo. 

I den fullutrustade lokalen på Talltorp tillkommer nya grupper kontinuerligt. 

Tre projekt med fokus på integration har genomförts: 

 Sommarfritidsgård i Bålsta och på strandbaden 

 Hälsoprojekt av Hälsoäventyret riktat till nyanlända ungdomar. 

 Utökade integrationsinsatser i Skokloster. 

Kultur och bibliotek 

På biblioteket fortsätter satsningen med ökat fokus på unga och som möjliggörare. Nya 

aktiviteter omfattar bland annat Street Art/gatukonst (Star Warsdagen och en 

musikvideo), klassbesök på biblioteket med samtal om bibliotekets möjligheter för och 

med barn och ett demokratiskt samtal med unga om deras intressen. Nya lovaktiviteter 

har erbjudits som exempelvis måla på staffli för barn, prova street art för ungdomar och 

animationsverkstad för 7-15-åringar. Även Skrivarverkstad för 9-15-åringar i samarbete 

med elever på Biskops Arnös skrivarlinje har genomförts. I projektet Time Out 

arrangerades författarbesök i simhallen för ungdomar i Bålsta simklubb. Flera 

arrangemang för fritidshem har genomförts. Ökat samarbete med olika förvaltningar 

under eMedborgarveckan och kring högläsning på Solängen. Litterärt café har funnits 

med under våren i bibliotekets programutbud. 

En ny biblioteksplan har arbetats fram i dialog med unga och vuxna medborgare, 

förvaltningar, föreningar, företag med flera om bibliotekets framtida fokus och 

utveckling. 

JF-priset tilldelades Helene Rådberg ute på Biskops Arnö den 14 juni 2016. 

Bibliotekets webb ingår nu i kommunens webbplats habo.se. 

Nationaldagen har genomförts i Skokloster och drog i år publikrekord med ca 6000 

besökare. 

Finskt förvaltningsområde 

Sång- och musikträffar och högläsningstillfällen har genomförts på Solängens 

demensboende. Familjeaktiviteter på förskolan Gröna dalens finskspråkiga avdelning 

Papegojan. 
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Förening och anläggning 

Installationen av avfuktningsanläggningen i ishallen gör inomhusklimatet bättre både 

för utövare och publik. Installationen kommer att påverka energiåtgången positivt. 

Fastighetsenheten 

Underhållsplaner har tagits fram och förfinas fortlöpande. Genom ny 

redovisningsmetod – komponentavskrivning – har alla underhållsåtgärder delats upp på 

komponenter i den enhetsinterna redovisningen. Arbetsformer med verksamheterna i 

fokus har förfinats i samband med start av investeringsprojekt, t ex genom att ha 

workshops för nya projekt där "alla" kompetenser inom kommunen bjuds in. 

Interna rutiner har utvecklats och förfinats – t ex avseende vaktmästeri och systematiskt 

brandskyddsarbete (SBA). Egen driftverksamhet har effektiviserats. 

VA-enheten 

Vattenverket i Bålsta har ett helt nytt styr- och reglersystem. Reningsverket i Bålstas 

inloppsstation är ombyggt. Ett flertal pumpar är utbytta eller renoverade. I Bista 

pumpstation har samtliga pumpar renoverats. För vattenverket i Skokloster finns ett 

förslag till att förbättra vattenkvalitén. Reningsverket i Skokloster har fått nya skrapspel. 

Avfallsenheten 

En avfallsplan har antagits och gäller sedan 1 mars. Fokusområden är bland annat att 

förebygga uppkomsten av avfall, öka återanvändningen, öka materialåtervinningen. 

En total översyn av avfallsverksamheten har genomförts där ett antal förslag till åtgärder 

föreslås på hur man kan bibehålla kvalitén och servicen och samtidigt minska på 

kostnaderna. 

Samarbetet med Daglig verksamhet har under våren och sommaren utökats och numera 

arbetar en arbetsledare och 4 deltagare dagligen på återvinningscentralen. 

En plockanalys har genomförts för att få en bra bild av vad som kastas i restavfallet och 

därefter kunna rikta informationen avseende sortering av matavfall, förpackningar och 

restavfall. Antal anslutna till e-faktura har ökat. 

Gatu-/parkenheten 

Enheten har fortsatt sitt arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom 

ombyggnation av av övergångsställen vid Kalmarleden (Broby backar), Vibyleden 

(Natts väg) och Södra Eneby samt genom att nyanlägga en gångpassage på infarten 

Viby Äng. 

Arbetet med att identifiera utpekade skolvägar där barn ska kunna gå och cykla på ett 

säkert sätt har fortsatt. Stråken har säkrats med avseende på trafiksäkerhet och trygghet 

genom fysiska åtgärder, röjning och gallring, översyn av belysning, skyltning, 

linjemålning med mera. 

Gångbanan längs Centrumvägen från Pomona till Bålsta centrum har byggts om för 

ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder. 

Hållplatsen för Mjuka Linjen i vändplanen för Centrumvägen återinfördes till glädje för 

de som trafikerar sträckan. I samband med detta upphandlades parkeringsövervakning. 

Det har inneburit en utökning av den tid som enheten tidigare lagt på 

parkeringsövervakning i egen regi. Reaktionen från kommuninvånarna har mestadels 

varit positiv och har lett till en trafiksäkrare miljö i stort. 

Under året har ett stort antal gamla armaturer bytts ut mot armaturer med LED som 

ljuskälla. Detta har inneburit minskade energikostnader vilket möjliggjort att andra 
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viktiga underhållsåtgärder som till exempel byte av insatser kunnat göras. 

Ett stort antal bostadsnära skogar har gallrats och röjts under året till glädje för 

närboende som länge efterfrågat detta. I samband med dessa gallringar har även 

trygghet utmed gång- och cykelvägar beaktats som en särskild satsning. 

I år utvidgade vi sommarblomsplanteringarna genom att sätta upp broräckeslådor med 

planteringar i gamla Bålsta. Även detta har uppskattats av många kommuninvånare via 

insändare, mail och glada tillrop. 

Kostenheten 

En ny biträdande kostchef anställdes i januari. En ny kostorganisation prövas med 

tydligare samarbete mellan verksamheterna och annan ansvarsfördelning än tidigare. 

I köket på Västerängsskolan fortsätter arbetet med att laga mat på plats i mottagnings-

köket. Ökad gästnöjdhet, bättre kostnadskontroll och mindre serveringssvinn som följd. 

Lokalvårdsenheten 

Intresset för de förändringar vi gjort genom införandet av partikelfritt vatten som enda 

rengöringsmedel, ATP-mätningar utförda av extern konsult, valet av ett oparfymerat 

bioteknologiskt tvättmedel och temperatursänkning på våra tvättmaskiner från 90 grader 

till 30 grader har inneburit att vi haft ett flertal studiebesök. 

7.4 Intern kontroll 

Arbetet med den interna kontrollen pågår enligt plan. Nedan redovisas genomförd 

internkontroll till och med delåret. 

Kontroll av fakturahantering som avviker från kommunens regler 

För resor och utbildning har 27 fakturor kontrollerats. Av dessa är 26 (97 %) godkända. 

På den icke godkända fakturan saknades deltagarlista vilket nu är åtgärdat. 

För representation har 29 fakturor kontrollerats. Av dessa är 23 (80 %) godkända. 

Korrigering har gjorts i de fall där momsen har hanterats felaktigt samt  i de fall 

fakturan inte avser representation. I de fall där information om deltagare saknas och fel 

person attesterat (2 fakturor) har en åtgärdsansvarig utsetts och kontaktats. 

Kommunen har 48 First Card kort som används för utlägg i tjänsten. 

Ekonomiavdelningen kontrollerar att det finns ett godkänt kvitto vid varje inköp, att 

momsen är redovisad på rätt sätt och att kvittoredovisningen är attesterad. Alla 

kvittoredovisningar där det saknades kvitton har inte kommit in än, för de som inte 

kommer in görs det ett avdrag på lön. Vid felaktigheter har vi följt våra rutiner och 

informerat berörda och gjort uppföljningar. 

För kontanthantering utförs kontroller av ekonomer på plats vid försäljningsstället, och 

innefattar en mängd kontroller till exempel kontroll av hantering av kassarapporter, 

rutiner vid bankning, kontroller av lås och förvaring. Inget försäljningsställe har 

kontrollerats hittills i år. 

För manuella utbetalningar i kassa kontrolleras att utbetalningen är korrekt granskad 

och attesterad av två i förening. 62 utbetalningar har kontrollerats. 61 utbetalningar har 

blivit korrekt granskade och attesterade. Ett av underlagen saknade granskare. 

Bekräftelse på granskare mottogs via mail och bifogades underlaget i efterhand. 

Kontroll av regelverk i brandvägg och säkerinloggning 

Uppdatering av brandväggsregler. 

Kontroll av sårbara system 

Kontroll av föråldrade system, identifierat 3 st som måste konverteras till nyare 
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versioner. Kontakt med systemägare har skett. 

7.5 Mått 

7.5.1 Resurser 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 13 50 13 47 50 

Gatubelysning, kr/inv 274 319 149 161 319 

Vinterväghållning, kr per inv/år 446 305 378 128 305 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad 
kostnad kr/kvm 

73 70 42 1  

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad 
kostnad kr/kvm 

118 74 34 1  

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

För 2016 har förutsättningarna ändrats i förhållande till när nyckeltalet lades in i 

systemet. Budget för underhållsbeläggningar har till flyttats över till investeringar. I 

driftbudget har behållits 1 mkr för mindre reparationsarbeten samt andra 

underhållsåtgärder som kantskärning, underhåll av diken, reparation av kantsten, räcken 

mm. Inför 2017 bör detta nyckeltal förändras eller tas bort. 

Gatubelysning, kr/inv 

Förbrukade driftmedel ligger möjligen något lågt beroende på att vår entreprenör har 

lagt sitt huvudsakliga fokus på att byta ut kvicksilverarmaturer mot LED. Detta arbete 

belastar investeringsbudgeten 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Perioden jan-mars har varit snöfattig varför vinterväghållningen har kostat mindre än 

beräknat, kostnaden för sandupptagning var något högre än normalt. Prognosen ligger 

därför fortfarande på att hela budgeten för vinterväghållningen kommer att förbrukas. 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Ett nytt sätt att fördela kostnaden, komponentbaserat, avseende avhjälpande respektive 

planerat underhåll göra att någon rättvisande kostnad/kvm inte kan redovisas. 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Årets investeringar i form av planerat underhåll har precis inletts och fakturerad kostnad 

kommer först senare. Åtgärder att utföra uppdrag motsvarande budget kommer ske. 

7.5.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år 1 511 1 400 913 1 053 1 500 

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år 2 100 2 100 1 389 1 428 2 100 
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Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Antal VA-abonnenter, stycken 5 932 6 000 5 928 5 947 5 980 

Antal besök på biblioteket  120 000  78 856 120 000 

Avtalstäckningsgrad  90%  - - 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 12 502 13 336 11 801 12 534 12 600 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm 
BRA 

95 074 96 085 95 073 95 390 95 400 

Antal besök vid återvinningscentralen 100 223 100 000 65 992 70 725 102 000 

Hushållsavfall, kg/inv 212 210 140 140 210 

Grovavfall, kg/inv 324 350 208,6 235 336 

Förpackningar, kg/inv 63 73 52,8 43 64 

Avtalstäckningsgrad redovisas vid helårsrapportering. 

Antal besök på biblioteket 

Under sommaren var biblioteket stängt två veckor på grund av att belysningen i 

ljusgården skulle bytas ut vilket påverkat besökssiffrorna. Måttet beräknas ändå uppnås. 

Avtalstäckningsgrad 

Avtalstäckningsgrad görs två ggr per år, delår per aug och helår. Håbo kommun 

kommer att köpa in ett rapporteringsverktyg som möjliggör kontinuerlig mätning. Detta 

kommer troligen att bli möjligt under hösten 2016. Fortsatt arbete med att i samtliga 

upphandlingar kräva elektronisk fakturering har gett resultat. Under första kvartalet är 

72 % av fakturorna elektroniska. Första kvartalet 2015 var det 57 %. 

Antal besök vid återvinningscentralen 

Antalet besökare ökar stadigt och förväntas öka något mer en budget. 

Grovavfall, kg/inv 

Utfallet är lägre än budget men mängderna väntas ändå öka jämfört med föregående år. 

Förpackningar, kg/inv 

Prognosen är lägre än budget trots att antalet tömningar är fler än tidigare. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen utreder vad det kan bero på. 

7.5.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Nyttjandegrad, ishall  75  38 75 

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar exkl sim- 
och ishall 

 75  66 75 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar  75  46 75 

Andel besvarade externa samtal i 
kontaktcenter inom 60 sek 

64 70 41 82 80 
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Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Andel externa samtal där ärendet kan hanteras 
och avslutas av kontaktcenter 

58 50 30 31 35 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor  73  70 70 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, män  76  73 73 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, flickor 74,4 80 74,4 - - 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, pojkar 94,7 95 94,7 - - 

Upplevd otrygghet, kvinnor  20  37 37 

Upplevd otrygghet, män  5  9 9 

Upplevd trygghet, flickor 29,3 50 29,3 - - 

Upplevd trygghet, pojkar 54,4 75 54,4 - - 

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt per 
100 000 invånare. 

 260  266 266 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, flickor 87,2 90 87,2 - - 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, pojkar 87,4 90 87,4 - - 

Nöjdhet med kommunens insatser inom Finskt 
förvaltningsområde 

 3  4,7 4 

NMI - gång och cykelvägar 53 54 53 53 53 

NMI - gator och vägar 55 55 55 54 54 

NMI - vatten och avlopp 75 77 75 72 72 

INSTA 800 resultat för lokalvården    80 100 

NII -  Medborgarnas nöjdhet med kommunens 
information 

55 55 55 51 51 

Kommunens webbinformation till medborgarna 83 85 83 - - 

NMI - Biblioteksverksamheten 7,7 7,9 7,7 7,7 7,7 

NMI - Sophämtning 7,1 7,2 7,1 7 7 

NMI - tillgängligheten till återvinningscentralen 8,3 8,3 8,3 8 8 

1) Alla mått som rör flickor och pojkars självskattat hälsotillstånd, upplevda trygghet och andel av åk 7 som aldrig rökt baseras på 

en undersökning som inte görs under 2016 och därför redovisas inget resultat. 

2) Resultat för "kommunens webbinformation till medborgarna" finns tillgängliga i november och redovisas för helåret. 

Nyttjandegrad, ishall 

Isen smälts ner vecka 15 och inga aktiviterer pågår under tiden v 15- 31. 

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar exkl sim- och ishall 

De större sporthallarna har en näst intill 98 % beläggning, de mindre hallarna har en 

lägre beläggningsgrad. Fredagskvällar och tider efter 21 är minst attraktiva. 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar 

Våra utomhusanläggningar används intensivt under maj, juni och augusti. Under juli är 

aktivitetsnivån från föreningarna låg. Det råder en obalans mellan tillgången på 

träningstider under dagarna och vissa veckodagar, fredagar är minst attraktiva samt tider 

efter 20.00. 
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Andel besvarade externa samtal i kontaktcenter inom 60 sek 

Under augusti besvarades 82 % av alla externa samtal inom 60 sekunder vilket är över 

målsättningen för året som ligger på 70 %. Under hela perioden januari-augusti är 

andelen bevarade samtal inom 60 sekunder mellan 82-83%. 

För att ytterligare förbättra andelen behövs insatser för att dels ta bort de 

verksamhetsspecifika telefontiderna som fortfarande finns kvar samt minska antalet 

interna samtal. Interna samtal motsvarar cirka 12 % av det totala antalet samtal. 

Hanteringen av interna samtal och övrig intern service motsvarar en heltidstjänst i 

kontaktcenter (en av sex medarbetare). 

Andel externa samtal där ärendet kan hanteras och avslutas av kontaktcenter 

Under perioden har 31 % av samtliga externa samtal hanterats och avslutats i kontakt-

center. Andelen hanterade och avslutade samtal/ärenden skiljer stort mellan olika för-

valtningar. För förvaltningar med fungerande checklistor och manualer kan kontakt-

center hantera/avsluta en större andel av samtalen/ärendena. I de fall man önskar 

kontakt med exempelvis en förskola/skola alternativt en specifik handläggare på social-

förvaltningen kan kontaktcenter inte erbjuda någon ytterligare hjälp förutom att koppla 

samtalet vidare alternativt ta ett meddelande. Dessa samtal/ärenden finns inte med i 

statistiken ovan. 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor 

I paritet med riket och förortskommuner. 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, män 

I paritet med riket och förortskommuner. 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, flickor 

Redovisas ej 2016 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, pojkar 

Redovisas ej 2016. 

Upplevd otrygghet, kvinnor 

Otryggheten är i jämförelse med riksgenomsnitt hög. Är dock i paritet med 

"Förortskommuner till storstäder" 

Upplevd otrygghet, män 

Otryggheten är i jämförelse med riksgenomsnitt hög. Är dock i paritet med 

"Förortskommuner till storstäder" 

Upplevd trygghet, flickor 

Redovisas ej 2016 

Upplevd trygghet, pojkar 

Redovisas ej 2016. 

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt per 100 000 invånare. 

Något lägre än riket men högre än förortskommuner 
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ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, flickor 

Redovisas ej 2016. 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, pojkar 

Redovisas ej 2016. 

Nöjdhet med kommunens insatser inom Finskt förvaltningsområde 

Pysselkväll 

Barn och deras föräldrar snickrade ihop fågelholkar på förskolan Gröna dalen. Fyra 

föräldrar svarande på enkäten och gav snittbetyget 4,5 av 5 möjliga för aktiviteten. 

Filmvisning i mars 

Tolv personer svarade på enkäten vid detta tillfälle och gav snittbetyget 4,9 av 5 och var 

således väldigt nöjda med filmvisning som aktivitet. 

Musik på Solängen 

I samband med den finska musikstunden i april var drygt 30 personer på plats och gav 

snittbetyget 4,7 av 5. Även här var alltså deltagarna nöjda med aktiviteten. 

NMI - gång och cykelvägar 

Då det är första gången vi använder detta mått och avvikelsen inte är särskilt stor så är 

det svårt att göra någon analys. 

NMI - gator och vägar 

Resultatet ligger marginellt under målet. Analys av medborgarenkäten "Kritik på 

teknik" kan ge tips om hur resultatet kan förbättras. 

NMI - vatten och avlopp 

Resultatet vid vårens SCB Medborgarundersökning visar på ett betygsindex på 72 vilket 

är en liten försämring mot föregående år (75) och lägre än rikssnittet (79). 

INSTA 800 resultat för lokalvården 

Ritningar för förskolan finns nu tillgängliga vilket inneburit att vi lagt upp 

kvalitetsnivåer för olika typer av rum. 

Kvalitetskontroll görs nu okulärt direkt efter det att rengöring utförts av våra 

gruppledare, vilka tillsattes i maj. Vi har ännu inte haft möjlighet att köpa in licenser 

samt utrusta dem med nya telefoner för inrapportering av resultaten. 

NII -  Medborgarnas nöjdhet med kommunens information 

Resultatet vid vårens SCB Medborgarundersökning visar på ett betygsindex på 51 vilket 

är en liten försämring mot föregående år (55) och lägre än rikssnittet (55). 

Kommunens webbinformation till medborgarna 

Mätningen rapporteras i oktober varje år. 

NMI - Biblioteksverksamheten 

Resultatet vid vårens SCB Medborgarundersökning visar på ett betyg på 7,7 på en 10-

gradig betygsskala vilket är samma resultatnivå som föregående år och på samma nivå 

som rikssnittet. 
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NMI - Sophämtning 

Resultatet vid vårens SCB Medborgarundersökning visar på ett betyg på 7,0 på en 10-

gradig betygsskala vilket marginellt sämre än föregående år (7,1) och sämre än 

rikssnittet på 7,8. 

NMI - tillgängligheten till återvinningscentralen 

Resultatet vid vårens SCB Medborgarundersökning visar på ett betyg på 8,0 på en 10-

gradig betygsskala vilket är en liten försämring från föregående år (8,3) men fortfarande 

klart bättre än rikssnittet på 7,4. 

7.6 Drift- och investeringsredovisning 

7.6.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Kommunfullmäktige -988 -1 436 -623 -1 436 0 

Valnämnd 0 -7 0 -7 0 

Kommunstyrelse -3 085 -3 197 -2 141 -3 197 0 

Socialnämnd (handikapp- och 
penisonärsråd) 

-200 -181 -124 -181 0 

Stöd politiska partier -924 -1 000 -943 -1 000 0 

Revision -698 -1 118 -380 -1 118 0 

KD-Stab -4 262 -5 005 -3 246 -5 115 -110 

Tillstånd lotterier 20 20 22 20 0 

Medlemsavgifter -2 667 -2 700 -1 838 -2 700 0 

Vänortsverksamhet -112 -100 -21 -100 0 

Nämndsadministration -676 -701 -138 -373 328 

Gator och vägar -20 921 -21 938 -11 300 -20 637 1 301 

Gatu/park drift och underhåll -6 810 -6 191 -4 887 -6 505 -314 

Parker -6 080 -3 761 -2 597 -4 941 -1 180 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling -848 -869 -510 -869 0 

Räddningstjänst -18 050 -19 075 -12 717 -19 075 0 

Säkerhet -167 -231 90 -201 30 

Allmän fritidsverksamhet -1 939 -2 011 -1 376 -1 802 209 

Offentliga arrangemang -376 -396 -573 -553 -157 

Föreningsbidrag -1 904 -1 967 -2 416 -2 416 -449 

Stöd till studieorganisationer -360 -360 -356 -356 4 

Allmän kulturverksamhet -747 -3 072 -2 137 -2 897 175 

Bibliotek -6 869 -7 104 -4 719 -7 229 -125 

Utomhusanläggningar -5 241 -5 181 -3 817 -5 565 -384 

Ishall -4 519 -4 055 -2 606 -3 997 58 

Simhall -4 473 -4 753 -3 293 -4 424 329 

Föreningslokaler -10 413 -8 513 -5 591 -8 660 -147 

Fritidsgårdar -1 946 -2 751 -1 983 -2 847 -96 

Kultur- och livsmiljöadm -1 616 -1 792 -1 189 -1 732 60 
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Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Gemensamt Fridegård -2 155 0 0 0 0 

Omsorg på OB-tid (kost) -5 -44 -4 -22 22 

Förskola (kost) -9 184 -9 847 -6 704 -10 580 -733 

Grundskola (kost) -17 495 -18 218 -10 860 -17 789 429 

Gymnasieskola (kost) -2 824 -2 493 -1 654 -2 669 -176 

Buss, bil, spårbund trafik -708 -510 -119 -317 193 

VA-verksamhet 0 0 0 0 0 

Tekniska avdelningen gem (inkl 
fastighet och lokalvård) 

-16 184 -14 318 -4 145 -14 580 -262 

Ekonomiavdelning -6 132 -7 036 -3 773 -7 036 0 

Personalavdelning -6 836 -7 400 -4 685 -7 400 0 

Upphandling -2 994 -4 377 -2 956 -4 377 0 

IT-enheten -10 715 -11 861 -6 467 -11 861 0 

Kommunens försäkringar -1 093 -1 200 -544 -1 099 101 

Kommunikation, kontaktcenter, 
vaktmästeri 

-7 705 -8 100 -4 850 -7 936 164 

Kvalitetsarbete -1 014 -1 552 -768 -1 452 100 

Summa -191 915 -196 401 -118 938 -197 031 -630 

7.6.2 Driftredovisning avgiftsfinansierad verksamhet 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Utfall 

jan-aug 
Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Avfallsverksamhet -658 0 -1 295 -500 -500 

VA-verksamhet 0 0 827 0 0 

Summa -658 0 -468 -500 -500 

7.6.3 Kommentarer till driftredovisning 

Budgeten för kommunstyrelsens verksamhet inklusive övergripande verksamhet 

uppgick till 195 616 tkr. Kommunstyrelsen har därefter erhållit tilläggsbudget med 

785 tkr främst för fritidsgårdsverksamheten, för åtgärder med anledning av 

flyktingsituationen. Total budget uppgår därför till 196 401 tkr. 

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet redovisar underskott med 630 tkr. 

Underskottet inom KD-stab hänförs till ökad ersättning för sommarlovsentreprenörer till 

Håbo Marknads AB. 

Överskottet på 218 tkr inom nämndadministrationen beror på föräldraledighet på 

kansliet. Ingen ersättare har tagits in. 

För gatu- och parkverksamheten har den milda vintern under januari till april skapat ett 

överskott i budget för vinterväghållningen. Driftmedel har därför omprioriterats till 

parkverksamheten för att genomföra skogsröjningar och röjningar utmed gång- och 

cykelvägar. Syftet med detta är att skapa en större trygghet för kommuninvånarna. 

Över- och underskott inom enhetens driftbudget balanserar varandra och enheten 

beräknar att det finns tillräckliga medel kvar för att klara en normalvinter under 

perioden november-december för att på helåret lämna ett nollresultat. Enheten har 
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erhållit medel inom driftbudgeten för att öka tillgängligheten i Bålsta centrum. I år 

planerades en ombyggnation av gångbanan från Pomona till Bålsta centrum (utmed 

Centrumvägen). Projektet har under resans gång vuxit så pass mycket att det kommit att 

betraktas som en investering och kostnaderna har bokats om till projekt "Planerat 

underhåll beläggningar". 

Överskottet på allmän fritidsverksamhet på 209 tkr beror på att chefen för fritid och 

anläggning under hösten går in som fastighetschef. Det kompenserar underskottet på 

157 tkr för offentliga arrangemang där en extern projektledare i år anlitades för Håbo 

festdag, nationaldagsfirande och JF-priset. 

Verksamheten föreningsbidrag visar ett stort minusresultat, 449 tkr, som skulle ha 

balanserats av hyresintäkter. En otydlighet från 2014 avseende driftbidrag bidrar även 

det till underskottet inom föreningsbidrag. 

Även föreningslokaler visar underskott med 147 tkr till följd av att nya lokaler togs i 

bruk i juli/augusti på Fabriksvägen tre månade tidigare än planerat. Dessutom har inte 

verksamheten fått in ny hyresgäst i budolokalen vilket innebär dubbel kostnad under 

fem månader. Det var från början meningen att föreningslokalernas intäkter skulle 

kompensera för föreningsbidragens minusresultat. 

Minusresultatet för föreningslokaler och föreningsbidrag blev känt först i september och 

uppgick till totalt 900 tkr. Åtgärder för att komma ner till totalt -449 tkr har vidtagits, 

men det behövs en djupare analys innan verksamheten kan ge ytterligare åtgärdsförslag 

än det som redan är gjort. Kultur och livsmiljö kommer arbeta intensivt under hösten för 

att lösa underskottet under 2016, för att undgå att ta med underskott till år 2017. 

På biblioteket tas kostnaden för en informatör på halvtid under hösten som avser hela 

avdelningen. Kostnaden hämtas igen då allmänkultur/fridegårdscenen går med 

plusresultat. 

Utomhusanläggningar, simhall och ishall kan tillsammans visa en prognos på noll 

genom viss personalminskning på simhallen under hösten. 

Kostverksamheten drabbas av ökade kostnader för råvaruinköp eftersom det är det sista 

året på befintligt livsmedelsavtal. Det påverkar utrymmet för de ekologiska inköpen 

negativt eftersom en prioritering måste göras för att minimera effekten av 

kostnadsökningarna. Året har inneburit ökade personalkostnader genom att nyrekryterad 

personal är dyrare och att enheten ej har blivit fullt ut kompenserade för årets 

löneökningar. Antalet barn i förskola och gymnasium leder till högre kostnader än 

budgeterat. Barn- och utbildningsförvaltningens nya verksamheter i Skeppsgården och 

Talltorp leder till nya och obudgeterade kostnader för Kosten. Totalt beräknas ett 

underskott om 458 tkr för helåret. 

Fastighetsenheten balanserar över- och underskott i verksamheten mot varandra och 

räknar med att lämna ett nollresultat på helåret. På grund av att barn- och 

ungdomsförvaltningen startat upp ny verksamhet i Skeppsgården uppstår ökade 

kostnader för lokalvård som inte är budgeterade. Därför prognostiseras ett underskott på 

cirka 100 tkr sett till helår. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Detta beror på att 

matavfallsinsamlingen glädjande nog ökar och att åtgången på matavfallspåsar därmed 

också har ökat markant. Därtill har en något oväntat hög indexreglering gentemot 

avfallsentreprenören gjorts från 1/7 2016. Underskottet täcks av innestående medel i 

avfallsfonden. Inför 2017 har förhandlingar förts med leverantören och påspriset blir 

cirka 30 procent lägre från 1 januari. 
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För VA-verksamheten fortsätter trenden med minskad vattenförbrukning per abonnent. 

Trots långsamt ökande antal abonnenter ökar inte mängden producerat vatten. I takt 

med utbyggnaden av Bålsta under kommande år kommer både antalet abonnenter och 

mängd producerat vatten att öka kraftigt. VA-enheten har under året arbetat hårt med att 

byta ut trasiga komponenter och att åtgärda det felbyggda reningsverket i Bålsta. Detta 

har ökat kostnaderna något i förhållande till budget. Prognosen för helåret är ändock att 

försöka uppnå ett nollresultat för innevarande år och att ha betalat upparbetad skuld 

under 2017. 

7.6.4 Investeringsredovisning 

 
Bokslut 
2015 

Årsbudget 
Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
mot budget 

Ärendehanteringssystem -1 225 -1 321 -563 -713 608 

Slottsbackens förskola -1 132 0 0 0 0 

Verks. förändr Skolnämnd -355 0 0 0 0 

Brand och inbrottslarm -1 723 0 -497 -71 -71 

Takåtgärder Skolor -7 570 0 0 0 0 

Simhallen renovering 2016 0 -1 000 -124 -1 000 0 

Renovering simhallen -141 -5 560 0 0 5 560 

Dörrautomatik fullmäktige -14 -336 -355 -356 -20 

Upprustning Kvarnkojan -15 -122 -6 -122 0 

Ny förskola Gröna Dalen -36 054 0 -150 -150 -150 

Planerat underhåll, fasti -9 026 0 0 0 0 

Verksamhetsanp Futurumskolan -2 015 0 0 0 0 

Västerängsskolan dagvatten -809 -3 600 -2 332 -2 732 868 

Tak Fridegård -5 385 -3 115 -2 047 -2 115 1 000 

Ny förskola Frösundavik -174 -19 826 -424 -7 000 12 826 

Västerängsskolan kök -157 -27 642 -2 396 -9 842 17 800 

Vibyskolans kök -235 -265 -128 -265 0 

Viby skola passage o larm 0 -150 0 0 150 

Rungården fsk vent o larm 0 -2 700 0 -2 600 100 

Lundby klubbhus 0 -3 500 -11 -200 3 300 

Allaktivitetshus 0 -1 000 0 -1 000 0 

Ishall, energiåtgärd.och entré 0 -4 500 -550 -4 000 500 

Planerat underhåll 2016 0 -7 000 -3 411 -7 000 0 

Annehill förskola,värme, golv 0 -2 200 -1 026 -2 200 0 

GD skola brandlarm 0 -500 -605 -1 300 -800 

Futurum underhåll 0 -7 000 -888 -7 000 0 

Utemiljö särskola GD 0 -2 200 -963 -2 200 0 

Dragrännan 8, flyktingbos -694 0 -5 925 -6 302 -6 302 

Mjödvägen 1, flyktingbos -314 0 -2 970 -3 222 -3 222 

Trafiksäkerhetshöjande. åtgärder -577 -1 000 -305 -1 000 0 

Räddningsväg Krägga 0 -1 200 0 -1 200 0 

Cykelparkering vid stationen -65 0 0 0 0 

Utegym Vibyspåret -241 0 0 0 0 



Delårsbokslut aug 2016 64(120) 

 
Bokslut 
2015 

Årsbudget 
Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
mot budget 

Utemiljö Futurum -274 0 0 0 0 

Utemiljö Nybygget 0 -300 0 -300 0 

Hälsans stig -136 0 0 0 0 

Elljusspår Skokloster 0 -100 0 0 100 

Skatepark Skokloster -83 0 0 0 0 

Planerat uh beläggningar -8 427 -11 400 -3 025 -11 400 0 

Planerat uh gatubelysning -986 0 0 0 0 

Utemiljö, skolor, förskolor -725 -1 275 -844 -1 275 0 

Rehabbassäng tillgänglighet -151 0 0 0 0 

Ny fotbollsanläggning Futurum 0 -500 0 -500 0 

Ersättningsplan Björkvallen 0 -1 000 0 -1 000 0 

Kraftleden trafiksäkerhet 0 -2 000 0 -1 000 1 000 

Säkra skolvägar 0 -1 000 -47 -1 000 0 

Dalvägen gång o cykelväg 0 -2 500 -315 -194 2 306 

Kalmarleden gång o cykelväg 0 -1 000 -72 -1 000 0 

Belysning byte till LED 0 -3 250 -3 125 -3 250 0 

Åtgärd enl hastighetsplan 0 -200 -5 -200 0 

Upprustning off utemiljö Skokloster 0 -300 0 -50 250 

Voteringsutrustning 0 -150 0 0 150 

IT-investeringar 2015 -1 197 -114 -101 -114 0 

Bibliotekswebb 0 -300 -3 -300 0 

Autom kontohantering 0 -475 -42 -475 0 

IT-investeringar 2016 0 -1 380 -802 -1 380 0 

Skyltprogram BCJF -42 -63 0 -10 53 

E-arkiv 0 -500 0 0 500 

Monter 0 -100 -67 -100 0 

KS övergr gem möbler 0 -100 -80 -100 0 

Belysning biblioteket 0 -125 0 -155 -30 

Fridegårdsscenen 0 -950 -48 -473 477 

Kylbänk kosten -30 0 0 0 0 

Värmeri kosten -73 0 0 0 0 

Lokalvård tvättmaskiner 0 -162 -99 -162 0 

Nedfrysskåp kosten Nybygget -35 0 0 0 0 

Frysskåp kosten Nybygget -28 0 0 0 0 

Tvättmaskiner för mopptvätt 0 -85 -7 -85 0 

Kombiskurmaskiner 0 -115 -58 -115 0 

Gräsklippare Gata 0 -60 0 0 60 

Summa -80 108 -125 241 -34 416 -88 228 37 013 
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Investeringar avgiftsfinansierade verksamheter 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Utfall 

jan-aug 
Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Omläggning ledningar -2 694 -11 072 -1 665 -2 256 8 816 

Tankstationer -143 -143 0 0 143 

Vatten och reningsverken -3 472 -1 529 0 0 1 529 

Projektering Biskops-Arnö -279 -14 220 -340 -14 220 0 

Projektering Katrinedal 0 -1 000 -3 -200 800 

Omb Skokloster råvattenintag 0 -2 000 0 -2 000 0 

Bålsta reningsverk 2016 0 -15 000 -1 348 -5 000 10 000 

Bålsta vattenverk 2016 0 -3 000 -1 602 -3 000 0 

Skokloster reningsverk 0 -3 000 -821 -1 500 1 500 

Skokloster. vattenverk 2016 0 -7 500 -251 -4 000 3 500 

Modell vatten o spill 0 -1 000 -86 -1 000 0 

Underhåll pumpstationer 0 -2 000 -562 -1 000 1 000 

Maskiner o verk. VA 2016 0 -4 000 -55 -300 3 700 

Summa VA-verksamhet -6 588 -65 464 -6 733 -34 476 30 988 

Effektivisering ÅVC 0 -1 000 -161 -1 000 0 

Markköp inför utbyggnad a 0 -1 142 0 -1 142 0 

Ombyggnad ny ÅVC -105 -230 -77 -230 0 

Summa avfallsverksamhet -105 -2 372 -238 -2 372 0 

Summa -6 693 -67 836 -6 971 -36 848 30 988 

7.6.5 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Kommunstyrelsens budget för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet 

beslutades till 106 427 tkr. 17 914 tkr av oanvänd budget för pågående projekt från år 

2015 har överförts till år 2016. Kommunfullmäktige beslutade i juni om 900 tkr till 

gång- och cykelväg i Frösundavik. Total investeringsbudget för skattefinansierad 

verksamhet uppgår därför till 125 241 tkr. 34 416 tkr har förbrukats till 31 augusti och 

88 228 tkr väntas förbrukas fram till årsskiftet. 9 524 tkr är hänförligt till förvärv av två 

fastigheter i samband med den exceptionella flyktingsituationen i vintras. Överskottet 

mot budget beräknas bli 37 013 tkr och undantas nämnda fastigheter är överskottet 

46 537 tkr. Denna budget beräknas överföras till nästkommande år eftersom projekten 

inte genomförs under året, se kommentarer nedan. 

För den avgiftsfinansierade verksamheten beslutades budgeten till 60 142 tkr och 

7 694 tkr överfördes från år 2015, varför total budget är 67 836 tkr. Till och med augusti 

har 6 971 tkr använts och prognosen är att 36 848 tkr kommer att användas under året. 

Resterande 30 988 beräknas överföras till nästa år, eftersom projekten är pågående. 

Ärendehanteringssystem +608 tkr 

Överskott på grund av lägre kostnader, beräknas överföras till e-arkivsprojektet. 

Renovering simhallen +5 560 tkr 

Simhallen underhålls i begränsad omfattning eftersom kvarvarande livslängd är mycket 

kort. Medel överförs till att täcka underskott på projekt rörande brandlarm på Gröna 
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Dalen skolan. 

Dagvatten Västerängsskolan +868 tkr 

Projektet slutförs 2017, då vissa åtgärder är beroende av det nya köket och matsalen 

som kommer att byggas. Medel behöver därför föras över till 2017, sammanlagt 868 tkr. 

Tak Fridegård +1 000 tkr 

Takåtgärder på Fridegård slutförs under året. Överskjutande medel önskas föras över till 

2017 för eventuella behov av kompletterande åtgärder. 

Ny förskola Frösundavik +12 826 tkr 

Förskolan i Frösundavik rullar. Byggstart beräknas ske under hösten. Delar av beslutade 

medel behöver skjutas till 2017, sammanlagt 12 826 tkr. 

Västerängsskolans kök +17 800 tkr 

Projektet Västerängsskolans kök och matsal färdigställs 2017, samtidigt som 

dagvattenhanteringen görs klart. 17 800 tkr måste föras till 2017. 

Rungården ventilation och larm +100 tkr 

Ventilationen slutförs under året. Larm genomförs ej. Överskjutande medel förs till 

2017. 

Lundby klubbhus +3 300 tkr 

Renoveringen av ridhustaket genomförs 2017 för att påverka ridklubbens verksamhet så 

lite som möjligt. Mindre förberedande arbeten sker under hösten 2016. 3,3 mkr bör 

föras till 2017. 

Ishallen +500 tkr 

Installation av avfuktningsanläggningen i ishallen slutförs 2016. Styr- och 

reglerutrustningen monteras och driftsätts 2017, då detta inte kan ske när det ligger is. 

500 tkr måste därför föras över till 2017. 

Gröna Dalenskolan brandlarm -800 tkr 

Dragrännan och Mjödvägen -9 524 tkr 

Dragrännan 8 och Mjödvägen 1 inköptes för 9 524 tkr i samband med den exceptionella 

flyktingsituationen i vintras och köpet har inte budgeterats. Den ena fastigheten är redan 

såld och den andra står i begrepp att säljas i båda fallen med ett mindre överskott för 

kommunen. 

Elljusspår Skokloster +100 tkr 

Ej genomfört. Projektet föreslås läggas ned. Budget beräknas inte föras över till 2017. 

Kraftleden, trafiksäkerhet +1,0 mkr 

Arbetet är påbörjat. Projektet hinner inte slutföras under 2016 och budget behöver föras 

över till 2017. Förnyad konkurrensutsättning av konsulter behöver genomföras och det 

är inte troligt att konsulten hinner projektera hela sträckningen innan årets slut. I 

samband med projekteringen ska möjligheten att sätta upp bullerplank på utsatta 

sträckor beaktas. 

Dalvägen, gång- och cykelväg + 2 306 tkr 

Projektering har genomförts och arbetet har upphandlats. På grund av uppstått behov av 

att synkronisera arbetet med byte av VA-ledningar måste projektet skjutas upp till 2017. 

Enheten önskar därför att hela det resterande beloppet inom projektet förs över till 2017. 
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Upprustning av offentliga utemiljöer i Skokloster +250 tkr 

Slottsskogens samfällighet bytt ordförande och därmed har det skett en omvärdering av 

de tankar och idéer kring upprustning av offentliga utemiljöer som den tidigare 

ordföranden hade. En dialog har påbörjats med den nya ordföranden. Projektet avser 

utredning och projektering och projektering kan inte påbörjas innan vi har kommit fram 

till vad som ska projekteras. Någon mindre överenskommen åtgärd kan genomföras före 

årsskiftet utan projektering. Resterande medel föreslås överföras till 2017. 

Voteringsutrustning +150 tkr 

Voteringsfunktionen införs år 2017 när dokument- och ärendehanteringssystemet är 

infört i sin helhet, budget föreslås överföras till år 2017. 

E-arkiv +500 tkr 

Medlen för e-arkiv beräknas inte användas under året då projektet blivit förskjutet bl.a. 

på grund av en försening gällande införande av nytt dokument- och 

ärendehanteringssystem. Budgeten föreslås överföras till år 2017. 

Fridegårdsscenen +477 tkr 

Ljudanläggningen för scenen samt takbelysningen i biblioteket är dyrare än budgeterat, 

varför skyltprogrammets budget används till det. Gymnasieskolan behöver byta ut 

gradängerna till gradänger med skrivyta, varför investeringen i ny heltäckningsmatta 

och rår genomförs samtidigt, vilket beräknas ske tidigast nästa år. 500 tkr överförs till 

nästa år. Gymnasiet kommer att överta hela ansvaret för scenen. 

VA-verksamheten +30 988 

VA-enheten har beslutat att inte göra stora investeringar i ledningsnätet under 2016 

eftersom framtagande av en vattenmodell pågår. En första körning visar på trånga 

sektioner, som kommer kräva uppdimensionering. För att göra investeringarna så 

effektiva som möjligt, görs motsvarande modell på spillvatten. Överskjutande medel 

förs över till 2017. 

Ombyggnaden av Bålsta reningsverks inloppstationen blev billigare än beräknat. Det 

saknas en hel del arbete för att optimera driften tex. flytta styrenheterna ovan mark och 

göra en inloppsbrädd. Arbetet beräknas påbörjas 2017. Medel förs därför över till 2017. 

Projektering Katrinedal påbörjas när arbetet med Biskops-Arnö är slutfört. 800 tkr förs 

över till 2017. 

Skoklosters vattenverk Offert och plan på ombyggnad finns. Osäker byggstart varför 

överskjutande medel överförs till 2017. 

Maskiner och verktyg har förbrukats i mindre omfattning än planerat. Medlen förs över 

till 2017 med tanke på stort inneliggande underhållsbehov. 

7.7 Viktiga förändringar och trender 

Globalisering 

Just nu och många år framöver har världen, Europa, Sverige och Håbo kommun stora 

utmaningar i att hantera migrationsfrågorna. Håbo kommun måste förbereda sig på att ta 

emot ett större antal flyktingar än tidigare och det kräver initialt en bred beredskap men 

även uthållighet. I kommunstyrelsens verksamheter märks det i vardagen genom bland 

annat ändrade rutiner i receptionen, då många nyanlända oftast inte kan någon svenska 

och ibland inte heller engelska. För att kunna erbjuda så god service som möjligt vid 

kontakt med kommunen har även kontaktcenter blivit mer involverade i hanteringen 

runt SFI-frågor. Fler initiativ riktade till barn, unga och vuxna arrangeras inom ramen 
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för bibliotekets, fritidsgårdarnas och föreningarnas verksamheter. 

 

Urbanisering 

Håbo kommun som arbetsgivare agerar på en konkurrensutsatt arbetsmarknad där nya 

medarbetare har mycket att välja på, både från offentlig och privat sektor. 

Kompetensförsörjning är redan idag en akut fråga för vissa verksamheter och kommer 

med all säkerhet att bli det för fler delar då vi står inför ett generationsskifte. 

Utbyggnaden av Bålsta tätort medför ett ökat slitage och kortare livslängd på bland 

annat gator/vägar/gång- och cykelvägar och lekutrustning. Det ökar behovet av 

reparationer och underhåll medför en kortare livscykel för beläggningar och utrustning. 

I takt med detta ökar driftkostnaderna per år och även behovet av reinvesteringar. 

Utbyggnaden och ökad inflyttning ställer också krav på vatten- och avloppsnät och 

annan infrastruktur. 

Demografiska förändringar 

Den demografiska förändring som Sverige och stora delar av västvärlden genomgår 

handlar i sak om att den äldre andelen av befolkningen ökar. Ökningen av antalet äldre 

ställer krav på mer uppsökande verksamhet och ökad tillgänglighet för människor med 

funktionsvariationer. 

En ökad inflyttning till kommunen och barnafödande ökar trycket och efterfrågan på 

våra anläggningar och mötesplatser. Föreningslivet vill öka sin verksamhet men 

begränsas av tillgången till lokaler och planer som inte finns tillgängliga i önskad 

omfattning. Det rörliga friluftlivet ställer krav på utomhusanläggningar såsom 

motionsspår, rid stigar och ute gym. Efterfrågan och behovet av ytor för spontanidrott 

ökar och är stort. 

Ökad individualisering 

Den ökade individualiseringen innebär ett ökat tryck på tillgänglighet och transparens 

hos de kommunala verksamheterna. Det innebär bland annat att den digitala 

tillgängligheten av allmänna handlingar blir allt viktigare. 

Den offentliga måltiden styrs allt mer mot att maten skall vara lagad så nära gästen som 

möjligt, i egna tillagningskök. Fortsatt ökande andel specialkoster med fokus på 

särskilda önskemål/religion snarare än allergier och intoleranser. 

En ökad befolkningsmängd kombinerat med en ökad individualisering medför också ett 

ökat inflöde av synpunkter och önskemål. Den egna individens behov sätts i centrum 

framför kollektivets och många ställer krav på förändringar utifrån de egna behoven. 

Medborgarnas arbets- och familjesituation med problemet att få ihop livspusslet gör att 

kraven på kommunen ökar markant när det gäller sådant som kan göra deras vardag 

enklare. Det kan gälla behovet av pendlarparkeringar, tillgång till lekplatser i 

närområdet och liknande. Det blir en utmaning för kommunen som organisation att 

balansera det individuella och det gemensamma. 

Teknikutveckling 

Att utveckla den kommunala ärendehanteringsprocessen i samklang med de tekniska 

landvinningarna är en mycket viktig fråga. Genom ett effektivt nyttjande av digitala och 

tekniska hjälpmedel kan många kvalitets- och effektiviseringsvinster säkerställas. Bland 

annat inom frågor såsom E-arkiv, votering, digitala sammanträden, digitala arbetsflöden 

osv. Nya arbetssätt kommer att ställa krav på mobila lösningar vilket även kommer att 

medföra en högre grad av digitalisering av handlingar mm. 



Delårsbokslut aug 2016 69(120) 

Ökad förfrågan från medborgare om e-tjänster och möjlighet till exempelvis chatt-

funktion för att komma i kontakt med kontaktcenter istället för att ringa. 

Det digitala innovationssamhället innebär ett överflöd av information, forskning och 

upplevelser. En av bibliotekens uppgift är att stödja medborgarna i att navigera och 

skapa mening i det hyperkomplexa samhället. Sociala media används som aldrig förr 

och ökar hela tiden med det digitala utanförskapet är också stort i vissa grupper som 

verksamheten möter. 

Den tekniska utvecklingen och användingen ökar även inom sport och fritid. I dag krävs 

möjligheter till trådlös uppkoppling i våra anläggningar för att kunna genomföra 

matcher, tävlingar och tillgodose publikens behov. 

Den tekniska utvecklingen med verksamhetssystem för att planera och dokumentera 

olika arbetsmoment gör att vi får en bättre överblick och dokumentation på vad och när 

saker behöver utföras, vilket är bra och nödvändigt för kommunen. Samtidigt måste 

detta balanseras för att inte skapa en ökad stress och frustration. 
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8 Överförmyndarnämnden 

8.1 Sammanfattning 

En av två handläggartjänster har varit vakant större delen av året och har delvis täckt 

upp av ett vikariat. Ett fokusområde för arbetet under året har varit att förbereda för en 

anslutning till den länsgemensamma nämnden och förvaltningen i Uppsala. Håbo 

kommun kommer att ansluta till den gemensamma förvaltningen från och med den 1 

januari 2017 och till den gemensamma nämnden från och med 1 januari 2019. 

Nämnden förväntas uppfylla två av tre uppsatta mål. Det är målen som handlar om att 

utveckla handläggningsrutinerna och förbättra informationen på hemsidan. Nämnden 

uppfyller inte målet kring kompetensutveckling av ställföreträdarna. 

Överförmyndarnämnden förväntas redovisa en budget i balans vid årets slut. 

8.2 Måluppfyllelse 

8.2.1 Attraktiva Håbo 

8.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Förvaltningen ska utveckla sina handläggningsrutiner och tydliggöra 

förväntningarna på ställföreträdarna. 

 Uppfylls troligen 

Målet kommer att uppfyllas. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Årsräkningarna för föregående år inkomna från ställföreträdarna 
senast  1 mars 

90 91 

Förvaltningen ska förbättra stödet till huvudmännen genom kompetensutveckling 

av ställföreträdarna. 

 Uppfylls troligen inte 

Målet kan inte bedömas i dagsläget då några prov inte genomförts. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Andel ställföreträdare som erhållit godkänt på genomfört prov. 90  

Förvaltningens information på hemsidan ska förbättras. 

 Uppfylls troligen 

Målet kommer att uppfyllas. De blanketter som ställföreträdarna behöver kan hämtas på 

kommunens hemsida. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Andel blanketter som kan hämtas via hemsidan. 100 100 
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8.3 Årets händelser 

Arbetet under verksamhetsåret har i huvudsak fokuserat på att arbeta med anslutningen 

till den gemensamma nämnden och förvaltningen i Uppsala län. 

Det har under året också märkts en påtaglig minskning av nya ensamkommande barn. 

De barn som kommit till kommunen har placerats här av annan kommun. 

Verksamheten har också utvecklat arbetet med handläggning av årsredovisningarna 

vilket har medfört att en större andel av ställföreträdarna har fått ersättning för den 31 

juli.  

8.4 Intern kontroll 

Överförmyndarnämndens huvudsakliga internkontrollarbete består i att handläggarna 

kontrollerar att uppdragstagarna, det vill säga att gode män / förvaltare, sköter sina 

åligganden åt huvudmannen. 

8.5 Mått 

8.5.1 Resurser 

8.5.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Andel ensamkommande flyktingbarn som blivit 
tilldelad en god man inom 10 dagar 

98% 95% 98% 100% 100% 

Andel av inkomna redovisningar där 
ersättningar utbetalas senast 31 juli. 

60% 70% 60% 76% 76% 

Antal gode män      

Antal förvaltare      

Antal e-tjänster  5    

Andel ensamkommande flyktingbarn som blivit tilldelad en god man inom 10 

dagar 

De ensamkommande barn som kommit till kommunen under 2016 är placerade av 

annan kommun. Det har då alltid funnits en god man vid placeringstillfället. 

Andel av inkomna redovisningar där ersättningar utbetalas senast 31 juli. 

Förvaltningen har i år utvecklat handläggningen av årsredovisningar och 76 % har fått 

ersättning utbetald senast den 31 juli vilket är en tydlig förbättring jämfört med 2015. 

8.5.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Högst 5 % av gode männen/förvaltarna väljer 
2016 att avsäga sig uppdrag 

 5%  8% 8% 
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Högst 5 % av gode männen/förvaltarna väljer 2016 att avsäga sig uppdrag 

Ca 8 procent av ställföreträdarna har under året valt att avsluta sitt uppdrag. I huvudsak 

beror det på att samarbetet mellan ställföreträdaren och huvudmannen inte har fungerat 

tillräckligt väl. 

8.6 Drift- och investeringsredovisning 

8.6.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Överförmyndare -1 366 -1 628 -890 -1 628 0 

Summa -1 366 -1 628 -890 -1 628 0 

8.6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Gode män för ensamkommande barn har ökat i antal jämfört med budgeterat vilket 

medför högre kostnader för uppdragstagare. Kostnader för detta återsöks hos 

Migrationsverket. Bedömningen sammantaget är att nämnden totalt kommer att följa 

budget för år 2016. 

8.7 Viktiga förändringar och trender 

En viktig trendförändring för de kommande åren är att antalet ensamkommande barn 

som anvisas till kommunen kommer att vara väsentligt färre än 2015. 

Antalet äldre ökar i Håbo kommun vilket kommer att medföra att allt fler kommer att 

vara i behov av en god man. 
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9 Bygg- och miljönämnden 

9.1 Sammanfattning 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista augusti är att en prognos för helår ska 

lämnas och att eventuella avvikelser mot budget ska kommenteras av förvaltningen. 

Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per 31 augusti 2016 enligt 

anvisningarna från kommunstyrelsen. 

Verksamhet 
Året har inletts med bygg- och miljöförvaltningen i ny tappning. Nytt från den 1 januari 

2016 är att plan- och utvecklingsavdelningen nu tillhör bygg- och miljöförvaltningen. 

Därmed har verksamheten kopplat till plan- och utvecklingsverksamheten kommit att 

vara mycket i fokus. Bland annat har förvaltningschefen lagt stort engagemang för att 

bli uppdaterad inom de aktuella frågorna inom verksamheten. Av beslutet som togs i 

kommunstyrelsen i november 2015 angående omorganisationen framgår det tydligt att 

ansvaret för plan- och utvecklingsfrågorna fortfarande åvilar kommunstyrelsen. 

Planeringsaktiviteterna inom den fysiska planeringen har haft stort fokus under hela 

perioden januari till augusti. Arbetet med framtagande av ny översiktsplan med ett 

förvaltningsövergripande arbetssätt har pågått. De viktigaste momenten som har pågått 

är framtagande av en nulägesbeskrivning, uppdatering av de allmänna intressena, 

genomförande av medborgardialoger, strategiska inriktningar, riktlinjer samt mark- och 

vattenanvändningskarta. Dessutom har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antagits, 

Landsbygdsutveckling i strandnära områden. 

Det råder ett högt bebyggelsetryck i kommunen vilket märks på volymen ärenden 

kopplat till planverksamhet, bygglov och kart- och mättjänster. Intresset från 

fastighetsägare och exploatörer är stort att vara med och utveckla kommunen med fler 

bostäder och verksamheter. 

Det är ett stort antal detaljplaner som arbetas med för att ytterligare förstärka 

planberedskapen. Sex detaljplaner har antagits under perioden. Redan idag finns det i 

färdiga detaljplaner byggrätter om drygt 600 lägenheter. 

Personal 
Bygg- och miljöförvaltningen har för närvarande behov av ytterligare kompetenser både 

i form av återbesättningar av lediga tjänster men också tillsättning av nya tjänster. 

Konkurrensen om personal inom områdena planering, bygglov, miljö- och hälsoskydd 

är stor i den heta storstockholmsregionen. Detta bidrar till att det under perioden funnits 

vakanser, men förhoppningen är att tjänsterna ska kunna tillsättas senare under hösten. 

Från och med juni tillsattes chefsposten som plan- och utvecklingschef, medan 

bygglovchef fortfarande är vakant. 

Måluppfyllelse 
Den bedömning som görs är att måluppfyllelsen är god gällande fyra av bygg- och 

miljönämndens sex mål. Det är fyra mål som bedöms att till årets slut troligen kunna bli 

uppfyllda, medan två av målområdena inte bedöms ha säkra förutsättningar att 

uppfyllas. Det ena målområdet återfinns inom ramen för fullmäktiges mål hållbara 

Håbo, där nämndens mål att främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och 

skollokaler inte synes kunna uppfyllas genom de indikatorer som har valts. Det andra 

målområdet återfinns inom ramen för fullmäktiges mål kvalitativa och effektiva Håbo, 

där nämndens mål om nöjda nyttjare för närvarande inte med säkerhet kan bedömas om 

det når måluppfyllelse, då det är två indikatorer som inte går att utvärdera då inget 

säkerställt resultat ännu finns. 
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Ekonomi 
Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en analys utifrån faktiskt utfall, och 

bedömningen av prognos för årsutfallet är att verksamheten kommer att kunna bedrivas 

inom lagd budget men ge ett överskott om nästan 2 600 tkr. En del av överskottet 

handlar om vakanta tjänster som visat sig vara svårrekryterade, och det kan konstateras 

att vakanserna påverkar utförandet av verksamheten såväl till volym som till kvalitet.   

Intäkterna inom plan, bygglov och kart- och mättjänster ligger på en stadig nivå i paritet 

med förväntat utfall. Förvisso är de intäktsposter som är svårast att bedöma vad gäller 

troligt årsutfall just intäkterna för bygglovsärenden och kart- och mättjänster. De är 

båda beroende av hur mycket det byggs i kommunen, men utfallet tillsammans med 

prognos visar att det fortsätter med högt bebyggelsetryck i kommunen. 

Den kostnadspost som är svårast att bedöma är bidragen för bostadsanpassning. Nivån 

på faktiskt årsutfall beror helt på antalet ärenden som inkommer och vilka åtgärder som 

det handlar om. Utfallet per sista augusti pekar dock på ett mindre överskott vilket 

förklaras av att antalet kostsamma ärenden inte varit så många.  

9.2 Måluppfyllelse 

9.2.1 Attraktiva Håbo 

Bidra till en god bebyggd miljö som värnar om och uppmärksammar kulturvärden. 

 Uppfylls troligen 

I handläggningen av detaljplaner, förhandsbesked och bygglov är det angeläget att 

aktuellt tillskott av ny bebyggelse bidrar till en god bebyggd helhetsmiljö. Utanför 

planlagt område, ofta på landsbygden, ger förhandsbeskedet rätt hanterat tydliga villkor 

för kommande bebyggelse. Avsikten är att med beaktande av kulturvärden och 

byggnadstradition hitta ramverket samtidigt som ny byggnad ska få avspegla sin tid. 

I bygglovgivningen är det ofta detaljplanen som sätter ramverket, och därför är 

samspelet mellan bygglov och planering viktigt att utveckla. Genom att bygg- och 

miljöförvaltningen från 2016 även ansvarar för plan- och utvecklingsfrågorna gagnas 

denna samverkan och i förlängningen den goda bebyggda miljön. 

I myndighetsutövningen har kulturmiljöprogrammet kommit att ha en betydande roll. 

Inte minst är det ett gott hjälpmedel för att informera fastighetsägare kring de värden 

som aktuell byggnad bedöms ha, och därmed bättre förstå att anpassa eventuell 

förnyelse till detta. 

Bygg- och miljöförvaltningen tog också fram en utställning om kulturmiljön som under 

första kvartalet var utställt på Bålstabiblioteket. Dessutom har ämnesområdet varit 

aktuell i förberedelserna för framtagande av ny översiktsplan där kulturmiljön beskrivs 

och vägledning ska tas fram för hur kulturvärden ska beaktas. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 

Goda estetiska och arkitektoniska miljöer eftersträvas samt 
kulturvärden beaktas vid beslut om bygglov, förhandsbesked och 
remissvar. 

100 % 100 % 

 Antal genomförda aktiviteter utifrån kulturmiljöprogrammet. 3 2 
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9.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog tillsammans 

och gentemot invånare och företagare. 

 Uppfylls troligen 

Bedömningen är att vid årets slut kan målet anses vara uppfyllt. Många av de ständiga 

förbättringar som arbetas med utgör var för sig pusselbitar för att nå målet. 

Ännu finns inget resultat gällande Nöjd-medarbetar-index då en förenklad 

medarbetarenkät planeras först till fjärde kvartalet. 

Ambitionen med målet om digital handläggning är att det ska ge positiv effekt för såväl 

kund som för medarbetare. Genom fler kartlagda processer med tydlighet och enighet i 

handläggningen samt IT-verktyg som stöder en digital handläggning erhålls en 

effektivare process. Redan idag finns e-tjänsten "Mitt Bygge" i bruk, och nyttjandet av 

e-tjänsten förväntas öka samtidigt som processen internt kan underlättas via den digitala 

handläggningen. Samtidigt gäller det att införa digital handläggning på sätt som är väl 

förankrade och accepterade inom personalgruppen för att önskad effekt ska uppnås. Här 

finns en osäkerhet i om det under hösten kommer att finnas förutsättningar för så många 

som ytterligare tre till kartläggningar av processer.   

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Nöjd-medarbetar-index 100 0 

 Andel inkomna ansökningar via e-tjänsten Mitt Bygge. 30 % 33 % 

 
Antal kartlagda processer med åtföljande digital ärendehandläggning 
inom bygglov. 

4 1 

Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. 

 Uppfylls troligen inte 

Bygg- och miljöförvaltningen är angelägen om att de som har ärenden inom 

förvaltningens myndighetsområden eller på annat sätt kommer i kontakt med 

verksamheten ska känna att de har blivit väl bemötta, fått god information och är nöjda 

med handläggningen av sitt ärende. Bedömningen av måluppfyllelsen vid årets slut är 

att flertalet indikatorer kan bockas av, men inte samtliga. Och då resultatet för NKI inte 

har kommit kommunen tillhanda, samt indikatorn rättssäker handläggning inte kan 

följas upp ännu, så är det svårt att bedöma den troliga måluppfyllelsen. Därför görs 

bedömningen i nuläget att måluppfyllelsen kan bli svår att uppnå. 

Det är fem indikatorer som har valts för att följa upp målet. Vad gäller nöjd-kund-index, 

NKI, så arbetas det kontinuerligt med förbättringar där föregående års resultat vägleder 

vilken typ av insatser som behövs. Slutresultatet för 2015 års NKI-undersökning kom 

kommunen tillhanda kring halvårsskiftet. Det finns alltid en eftersläpning inom NKI-

rapporteringen. Resultatet för 2015 visar att kunder inom verksamhetsområdet miljö, 

hälsoskydd och livsmedel är ganska nöjda med kontakten med kommunen. Majoriteten 

av kunderna är företagare och de lämnar ett NKI om 70, vilket är högt och över 

målvärdet. Siffran för enbart livsmedelsverksamheten ligger på 74. Då alla kundgrupper 

inkluderas sjunker talet och ger ett index om 64. 

När det gäller bygglovskunderna ligger NKI för företagskunder på 57 och med alla 

kundgrupper inkluderade blir index 58. Resultatet motsvarar den trend som ses hos 

övriga kommuner, nämligen att verksamheten inom bygglov generellt får låga värden 
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(snittet för alla kommuner ingående i samma enkätförfarande ligger på 62 för bygglov). 

Ett slags genomsnittligt NKI för båda verksamhetsområdena hamnar på 61, vilket 

betecknas lågt. Vid 62 ligger gränsen för godkänt. 

Under 2016 fortsätter detta enkätförfarande inom bygglov, miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt livsmedel. Dock har ännu inget resultat kommit kommunen 

tillhanda för perioden januari-augusti. 

Några exempel på aktuella åtgärder som förväntas leda till ökad grad av måluppfyllelse 

är förstärkningen av resurser till bygglov, miljö, plan- och utvecklingsavdelningen samt 

till förvaltningsledningen, framtagande av enhetliga mallar för tjänsteskrivelser, fortsatt 

kompetensutveckling av personal i Kontaktcenter, framtagande av projektmodell 

kopplat till stadsbyggnadsprocessen. Samordning genom plan- och projektmöten som 

nytt mötesforum har inrättats mellan tekniska avdelningen och bygg- och 

miljöförvaltningen. 

Med tanke på Håbo kommuns tillväxt har organisationen ännu inte hunnit anpassats till 

det tryck som råder. Det gör att kunder ibland uppfattar att det är svårt att få tag i 

handläggare. Detta gäller särskilt inom bygglov. I sammanhanget är det värdefullt att 

notera vilken avlastning kontaktcenter successivt har utvecklats till att bli. En mycket 

stor del av frågor från kund kan omhändertas redan där vid första kontakten. Därför är 

det angeläget att på flera sätt fortsätta stötta den utvecklingen. Fler utbildningstillfällen 

är inplanerade till hösten. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Nöjd-Kund-index 67 - 

 Rättssäker handläggning 100 % - 

 Antal Öppet hus på Bygglov. 4 3 

 Antalet genomförda utbildningstillfällen med kontaktcenter. 4 0 

 
Andel genomförda aktiviteter gällande förvaltningens del i 
handlingsplanen för Förenkla Helt Enkelt. 

100 % 50 % 

Nöjd-Kund-index 

Resultat för perioden har ännu inte kommit kommunen tillhanda. 
 

Rättssäker handläggning 

Indikatorn för perioden går inte följa upp då ett ärendes tid i en överklagandeprocess aom regel blir utdragen 
över en relativt lång tid, och under perioden hittills har inget överklagat ärende kommit till slutligt avgörande. 

9.2.3 Hållbara Håbo 

Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och vattenresurser i 

kommunen. 

 Uppfylls troligen 

Bedömningen är att målet vid årets slut kan uppnås. 

Måltalet om 50 st nya godkända enskilda avloppsanläggningar torde kunna uppnås vid 

årets slut. Under perioden har det inte varit full personalstyrka inom tillsynsområdet, 

men under det andra halvåret arbetar två inspektörer aktivt med tillsynen. Förvisso 

krävs också att de fastighetsägare som berörs hörsammar kravet på ny anläggning. Även 

övriga indikatorer ser ut att kunna gå i mål. När det gäller medarbetare som erhåller 

ökad kompetens inom området natur- och vattenresurser kommer fler tillfällen att ges. 

Vad gäller miljöstrategin har en workshop hållits och fokus för viktiga områden för 
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kommunen att agera kring de närmaste åren har lagts fast i ledningsgruppen. Det ger 

förvaltningen god vägledning om fortsatt arbete inom ramen för miljöstrategin. En 

väldigt stor del av förvaltningens verksamhet samspelar med miljöstrategin, vilket 

innebär att det egentligen inte är nya arbetsuppgifter utan stödjer sådant som redan 

pågår eller kan ge vägledning om att intensifiera en viss insats eller aktivitet. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Medarbetare med kompetensutveckling inom natur- och 
vattenvårdsfrågor. 

5 3 

 
Andel genomförda aktiviteter gällande förvaltningens del i 
handlingsplanen för kommunens miljöstrategi. 

100 % 50 % 

 Antal nya godkända enskilda avloppsanläggningar. 50 22 

Främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler genom ökad 

samordning mellan bygglov och miljö. 

 Uppfylls troligen inte 

Det är flera aktiviteter inom målområdet som kan komma att bidra till bättre 

inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler i Håbo kommun under de närmaste åren. 

Det som har absolut störst betydelse är den satsning som fastighetsenheten inom 

tekniska avdelningen har givits möjlighet att genomföra under kommande år. Det 

betyder att Håbo kommun är på väg bort från tillfälliga lokaler i paviljonger för att på 

kort sikt lösa ökad lokalefterfrågan. Paviljonger som kanske klarar funktionen men 

oftast inte de tekniska egenskapskrav som gäller för att uppnå en god inomhusmiljö. Nu 

finns en medvetenhet att bygga om, bygga till eller rentav bygga nytt för att tillmötesgå 

den efterfrågan på lokaler som naturligen följer den tillväxt som nu kännetecknar 

kommunen. 

Även framgent kommer behov av tillfälliga lokaler i form av paviljonger finnas, men 

skillnaden är att nya sådana uppfyller energikraven och ger en godkänd inomhusmiljö. 

Inom bygg- och miljöförvaltningen kommer fortsatt arbete med effektivisering av plan- 

och bygglovsprocessen bidra till att uppnå målbilden. Dessutom är tillsynsområdet en 

minst lika viktig aktivitet inom verksamhetsområdet. Behov av ökad samordning internt 

mellan miljö- och bygglovavdelningarna har uppmärksammats och därför har sådan 

samordning påbörjats. 

Miljöavdelningen har i tillsynsplanen för 2016 inkluderat tillsyn inom energiområdet 

kopplat till energieffektivisering. I nuläget kan dock konstateras att denna tillsyn inte 

kommer att ha förutsättningar att genomföras under detta år på grund av 

personalomsättning inom miljöavdelningen gällande just dessa kompetenser. 

Miljöavdelningen har haft stor förhoppning att förra årets inspirations- och utbildnings-

tillfälle skulle bidra till att verksamheter/fastighetsägare under året tar fram nya planer 

för egenkontroll enligt miljöbalken gällande förskole- och skollokaler, men då det ännu 

inte har inkommit några nya sådana planer torde måltalet inte kunna uppnås.   

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Antal nya planer för egenkontroll enligt miljöbalken. 5 0 

 
Tillsyn enligt miljöbalken inom energiområdet kopplat till 
energieffektivisering. 

100 % 0 % 
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Öka kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön. 

 Uppfylls troligen 

Utfallet för perioden är 19 stycken hushåll som har utnyttjat möjligheten att mäta 

radonhalten i sin bostad. Antingen har hushållet fått sitt mätresultat eller påbörjat sin 

mätning någon gång från och med januari till och med augusti månad. Det innebär att 

måltalet om 20 hushåll snart är uppnått. 

Förvaltningen fortsätter att aktivt informera om radonmätning. Det är inplanerat ny 

annons i lokaltidningen och information på hemsidan samt facebook inför kommande 

vinterhalvår då det är som mest optimalt att mäta.   

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Antal hushåll som antar erbjudandet om att mäta radonhalten. 20 19 

9.3 Årets händelser 

Från och med den 1 januari 2016 verkställdes en organisationsförändring som medfört 

att plan- och utvecklingsavdelningen tillhör bygg- och miljöförvaltningen istället för 

tidigare kommunstyrelsens förvaltning. Det huvudsakliga syftet med 

organisationsförändringen var att bättre samla de resurser som arbetar med kommunens 

förutsättningar till expansion och tillväxt. Genom att skapa en samordnad organisation 

underlättas också möjligheten att hitta nya arbetssätt som förenklar och effektiviserar 

det interna arbetet. Ansvaret för planering och exploatering kommer dock fortfarande att 

ligga hos kommunstyrelsen. 

En tyngdpunkt i verksamheten under året har varit arbetet med framtagande av ny 

översiktsplan. Arbetet har ett förvaltningsövergripande upplägg, och projektleds från 

plan- och utvecklingsavdelningen. De viktigaste momenten som har pågått är 

framtagande av en nulägesbeskrivning, uppdatering av de allmänna intressena, 

strategiska inriktningar, riktlinjer samt mark- och vattenanvändningskarta. Webbaserade 

medborgardialoger och ortsanalyser för Skokloster och Krägga/Stämsvik har 

genomförts och sammanställts. 

Som ett tematiskt tillägg till nu gällande översiktsplan antog kommunfullmäktige under 

våren Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallad LIS-plan. 

Perioden har kännetecknats av ett aktivt arbete med ett flertal detaljplaner av olika 

karaktär och i olika skeden. Till exempel pågår planarbete för komplexa områden såsom 

Bålsta centrum, etapp 1, med cirka 730 lägenheter, den så kallade Tvåhusplanen som 

kan möjliggöra cirka 500 lägenheter och Kalmarsand med cirka 300 lägenheter. I Bålsta 

centrumplanen har en markanvisningstävling pågått med syfte att få fram en 

profilbyggnad som kan bli 17 våningar, och ska kunna utgöra ett helt nytt landmärke för 

Bålsta. Beslut i tävlingen väntas i början av september. 

Under perioden har sex detaljplaner antagits och tillsammans summerar de 360 

lägenheter. Planberedskapen för bostäder är mycket god, då det för närvarande finns 

över 600 bostäder i färdiga byggrätter.  

När det gäller verksamhetsområden så överklagades i januari kommunfullmäktiges 

beslut från december 2015 att anta detaljplanen för kvarter 3 i Logistik Bålsta. 

Länsstyrelsen har undanröjt överklagandet, men ärendet har gått vidare till nästa instans 

och ligger nu i mark- och miljödomstolen. Under perioden har arbete pågått med att 

starta upp planläggning för kvarter 4, där bland annat Benders är intressent. I augusti 

stod det klart att förutsättningar finns för att föreslå kommunstyrelsen uppstart av 



Delårsbokslut aug 2016 79(120) 

arbetet. KS kommer även att lägga fast en budget för genomförande av kv 3 och 4 i 

början av september. 

Inom Dragets verksamhetsområde kunde utbyggnad av infrastruktur starta upp i 

februari månad. Försäljning av mark till intresserade företagare pågår, och första 

köpeavtalet kunde tecknas redan i mars månad. Dessutom har arbete med framtagande 

av planprogram startat för Dragelund med syfte att studera förutsättningar för ett helt 

nytt verksamhetsområde med nära koppling till motorvägen och trafikplatsen. 

För att förbättra tillgängligheten gällande bygglov har förvaltningen haft Öppet hus vid 

tre tillfällen under perioden. Det var uppskattat och välbesökt av invånarna. Intresset 

brukar vara som störst på våren då många fastighetsägare har planer på byggnadsprojekt 

lagom att utföras under den varma årstiden. Under ett av tillfällena erbjöds även 

möjlighet till energi- och klimatrådgivning. 

Förvaltningen har medverkat under Håbo festdag som gick av stapeln i augusti, och där 

fanns möjlighet att få information om arbetet med översiktsplanen, planerings- och 

bygglovsfrågor samt energi- och klimatrådgivning. 

Utifrån den antagna miljöstrategin har som verkställighet i kommunens ledningsgrupp 

en mer konkret handlingsplan tagits fram för kommande fyra år. Det ger förvaltningarna 

vägledning om vad som är viktigt att samlas kring för åtgärder utöver ordinarie 

miljöarbete. 

Förvaltningen uppmärksammade Earth Hour i samarbete med Håbo Bibliotek med en 

energi- och klimatutställning, energipyssel för barn och energi- och klimatrådgivning. 

Under våren har arbetet fortsatt med att införa nytt höjdsystem (RH 2000). Det är ett 

arbete som förberetts under två år, och övergången till det nya systemet kunde 

verkställas den 9 maj. 

Miljöavdelningen har haft ovanligt stor personalomsättning under 2016. Detta har lett 

till att visa delar av tillsynsplanen inte kommer att hinnas med. Det är inom områdena 

miljöskydd samt enskilda avlopp som större bortprioriteringar har behövts göras under 

perioden. Inom områdena hälsoskydd och livsmedel räknar miljöavdelningen med att 

hinna med planerad tillsynsplan. 

Förvaltningen har haft en del vakanta tjänster under perioden, vilket förstås har ökat 

arbetsbelastningen. Annonserade tjänster har haft få sökande. Kompetenser inom teknik, 

planering, bygglov, projektledning är svårrekryterat, då konkurrensen om arbetskraften 

är stor i regionen från såväl andra kommuner som privat sektor. 

Rekrytering av plan- och utvecklingschef samt bygglovschef har pågått under perioden. 

Den förstnämnda chefstjänsten blev tillsatt från och med juni.   

9.4 Intern kontroll 

Bygg- och miljönämnden godkände en plan för intern kontroll i februari 2016 samtidigt 

som fjolårets plan följdes upp. Årets plan för intern kontroll innehåller 15 områden som 

anses särskilt viktiga. Bland dessa har det funnits några med mindre brister och därför 

har de valts ut som områden som speciellt angelägna för uppföljning. Några av de mest 

angelägna områdena att förbättra och utveckla är: 

 Avslutning av ärenden. Se till att gamla ärenden avslutas korrekt i 

ärendehanteringsprogrammen. Ärenden ska inte ligga öppna längre än 

nödvändigt. 

 Strandskyddsärenden och olovliga ärenden. Effektivisera och kvalitetssäkra 

handläggning gällande strandskyddsärenden och olovliga ärenden. 
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 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. 

 Avtal. Ett stort kvalitetsarbete har dragits igång för att ta fram nya, förbättrade 

mallar för en rad olika avtal såsom, planavtal, exploateringsavtal, 

fastighetsrättsliga avtal, köpeavtal och markanvisningsavtal.  

 Projektarbete. Ett av de viktigare momenten handlar om att ta fram en 

förvaltningsövergripande projektmodell kopplat till stadsbyggnadsprocessen, 

med erforderliga rutiner, mallar, tydliggöra roller, tidsredovisning med mera. 

Efter två tertial kan nu konstateras att en hel del kan komma att bockas av till årets slut 

men ännu återstår en hel del. Det finns några områden som inte till fullo kommer att 

kunna prioriteras, vilket kan förklaras av att ambitionerna inför verksamhetsåret lades 

lite högt i förhållande till tillgängliga resurser. I samband med årsbokslutets redovisning 

kommer en detaljerad uppföljning med verkligt utfall ske gentemot bygg- och 

miljönämnden.   

9.5 Mått 

9.5.1 Resurser 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Bostadsanpassning, kr/invånare 105 115 64 55 107 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Antalet ärenden håller ungefär samma volym som tidigare år. En preliminär bedömning 

är att verksamheten ändå inte förbrukar upp till fastlagd budget utan kan ge ett mindre 

överskott.   

9.5.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Antal ärenden per handläggare, miljö 132 150 97 69 130 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 92 100 53 52 100 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 54 60 33 24 50 

Antal beslut, byggavdelningen, st 395 500 246 207 450 

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal 18 40 36 19 40 

Antal ärenden per handläggare, miljö 

Från januari till augusti påbörjades i genomsnitt 69 nya ärenden per handläggare inom 

miljöavdelningen. 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 

Förvaltningen har en handläggare som utför livsmedelsinspektioner och under perioden 
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har det utförts 52 inspektioner. 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 

Från och med januari till och med augusti har det funnits tre till fyra handläggare som 

utfört miljöbalksinspektioner. I genomsnitt har 24 inspektioner per handläggare utförts. 

Antal beslut, byggavdelningen, st 

Utfallet per sista augusti är 207 stycken beslut, vilket är lågt i förhållande till måltalet. 

Under våren var bemanningen på handläggarsidan tunn men då andra halvåret medfört 

förstärkning på handläggarsidan bedöms takten på beslutsfattande ha förutsättningar att 

öka. 

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal 

Antalet nämndbeslut till och med juninämnden är 19 stycken och bedömningen är att 

måltalet om 40 uppnås till årets slut. 

9.5.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Progno
s helår 
Augusti 

2016 

Kundnöjdhet, bostadsanpassning  100  100 100 

Tillgänglighet - andel bygglovsfrågor från kund 
där kontaktcenter tar emot och kan ge svar på 
frågan 

 65  52  

Handläggningstid för inspektionsrapporter 10 14 12 6 10 

Nöjd-Kund-Index - Miljöavdelningen 64 71    

Rättssäkerhet, andel överklagade miljöbeslut 
som står sig, % 

0 100 0   

Handläggningstid för tillstånd till värmepump 
(dagar) 

4 7 4 5 7 

Handläggningstid byggärenden, från komplett 
ärende till beslut, medelvärde i veckor 

3,6 3 2,1 3,9 3,5 

Nöjd-Kund-Index - Bygglovsavdelningen 0 65    

Rättssäkerhet,  andel överklagade byggbeslut 
som står sig, % 

50 90    

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka 
småhus, veckor 

4,2 4 4,2 5 5 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 
veckor från komplettförklaring 

91 100 98 93 95 

Kundnöjdhet, bostadsanpassning 

Måttet är nytt för 2016, och därför kan ingen jämförelse med föregående år göras. 

Under året har utvärdering hanterats via personlig kontakt med bidragssökande. 

Ambitionen är att ta fram en reviderad enkät och mätning ska ske i ett senare skede med 

ett urval av de bidragssökande. 

Tillgänglighet - andel bygglovsfrågor från kund där kontaktcenter tar emot och 

kan ge svar på frågan 

Måttet är nytt för 2016 och därför kan ingen jämförelse göras med föregående år. Vid 
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delårsuppföljningen, efter första kvartalet låg andelen hjälpta kunder av Kontaktcenter 

på 45 procent, och vid andra delårsuppföljningen är utfallet 52 procent vilket är en 

ökning. 

Handläggningstid för inspektionsrapporter 

Från januari till augusti har miljöavdelningens inspektionsrapporter genomsnittligt 

skickats sex dagar efter utförd inspektion. 

Nöjd-Kund-Index - Miljöavdelningen 

Det finns ännu inget resultat att redovisa för första halvåret 2016. Den senaste rapporten 

avser hela verksamhetsåret 2015. 

Rättssäkerhet, andel överklagade miljöbeslut som står sig, % 

Hittills under året har inga avgöranden gällande överklagade beslut vunnit laga kraft. 

Handläggningstid för tillstånd till värmepump (dagar) 

Detta mått visar den genomsnittliga handläggningstiden för ett värmepumpsärende. 

Med handläggningstid menas tiden från att en komplett ansökan har inkommit till att ett 

tillståndsbeslut har fattats. Lagkravet är att detta ska ske inom sex veckor. Från januari 

till augusti var miljöavdelningens genomsnittliga handläggningstid fem dagar. 

Handläggningstid byggärenden, från komplett ärende till beslut, medelvärde i 

veckor 

Mot bakgrund av fortsatt stor ärendevolym och med förstärkt bemanning andra halvåret 

så görs bedömningen att genomsnittlig handläggningstid till årsskiftet kan kortas ned 

jämfört med utfallet i augusti och att årsutfallet kan närma sig 3,5 veckor.  

(Handläggningstiden avser enbart delegationsbeslut). 

Nöjd-Kund-Index - Bygglovsavdelningen 

Det finns ännu inget resultat att redovisa för första halvåret 2016. Den senaste rapporten 

avser hela verksamhetsåret 2015. 

Rättssäkerhet, andel överklagade byggbeslut som står sig, % 

Hittills under året har inga avgöranden gällande överklagade beslut vunnit laga kraft. 

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus, veckor 

Måttet är nytt för 2016 och därför kan ingen jämförelse göras med föregående år. 

Utfallet under perioden är ca fem veckor för aktuell kategori nybyggnadskarta. Dels 

fanns i årets början en kö som följde med från förra året, dels har en del projekt av 

större dignitet prioriterats högre. Det är många aktörer som är verksamma i kommunen 

med att bygga och det gör att trycket är högt på verksamheten. 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor från komplettförklaring 

Hittills under året är det endast 13 stycken ärenden som har haft längre 

handläggningstid än tio veckor från det att ansökan var komplett till dess beslut fattats. 

Det betyder att 93 procent av ärendena har klarats inom tio veckor. Mot bakgrund av 

stärkt bemanning på handläggarsidan under det andra halvåret torde utfallet bli färre 

ärenden där tio veckor överskrids. 
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9.6 Drift- och investeringsredovisning 

9.6.1 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 
budget 

Bygg- och miljönämnd -240 -209 -123 -220 -11 

Nämndsadministration -43 -90 -52 -90 0 

Fys- tekn plan, bostadsfö -7 426 -9 336 -3 816 -6 913 2 423 

Byggavd 603 -1 704 -1 067 -1 704 0 

Förvaltningsledning -1 668 -2 297 -1 220 -2 297 0 

Konsument- och energirådg 0 0 116 0 0 

Miljöavdelning -2 151 -2 796 -1 119 -2 761 35 

Bostadsanpassning -2 762 -2 977 -1 551 -2 837 140 

Summa -13 687 -19 409 -8 832 -16 822 2 587 

9.6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Bygg- och miljöförvaltningens samlade prognostiserade årsresultat är ett förväntat 

överskott om närmare 2,6 miljoner kronor. De väsentliga avvikelserna redogörs för 

nedan: 

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, + 2 423 tkr 

Budgeterade kostnader för personal inom plan- och utvecklingsavdelningen beräknas 

vid årets slut ge ett överskott. Bakgrunden till överskottet är vakanta tjänster såsom 

plan- och utvecklingschef i fem månader, vakant senior planhandläggare under hela 

halvårsperioden. Vakanta tjänster vid halvårsskiftet är projektledare, byggprojektledare 

samt föräldraledig projektledare. 

Största delen av överskottet förklaras dock av införande av tidsredovisning för plan- och 

exploateringsprojekt, vilket medför att avdelningen nu får intäkter löpande under året 

jämfört med tidigare modell då intäkterna tillförts avdelningen efter det att projekten 

avslutats. Framöver kommer sådan tidsredovisning kontinuerligt per månad belasta 

berörda projekt och ge en intäkt till berörd verksamhet. 

Därutöver förväntas verksamheten mät, kart och GIS vid årets slut ge ett överskott om 

cirka 350 tkr, vilket förklaras av att intäkterna tenderar bli högre än budget. Den ökade 

intäktsnivån är kopplad till den höga byggtakten i kommunen. 

Bostadsanpassning, + 140 tkr 

Trots stor ärendevolym så har antalet kostsamma ärenden inte varit så många, vilket gör 

att bedömt årsutfall landar något lägre än lagd budget.   

9.6.3 Investeringsredovisning 

 Bokslut 2015 Årsbudget Utfall jan-aug 
Prognos för 
året 

Avvikelse 
mot budget 

Plotter -120 0 0 0 0 

Summa -120 0 0 0 0 

Bygg- och miljöförvaltningen har ingen investeringsbudget för verksamhetsår 2016. 

9.6.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Bygg- och miljöförvaltningen har ingen investeringsbudget för verksamhetsår 2016. 
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9.7 Viktiga förändringar och trender 

Bostadsbyggande 
Håbo kommun är belägen i storstockholmsområdet, som präglas av stark tillväxt. Allt 

fler vill bo här samtidigt som bostadsbristen är stor. Kommunen har en omfattande 

planering för att möjliggöra för nya bostäder och kan därmed sägas ta sitt ansvar för 

bostadsförsörjningen i regionen. 

Redan nu finns över 600 bostäder i färdiga byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner. 

Summeras de pågående planprojekten som väntas bli klara under kommande fyra år 

handlar det om uppemot 3000 nya bostäder. Faktiskt utfall av färdigställda bostäder var 

65 stycken under 2015, vilket var fler än de senaste åren. Volymen färdigställda 

bostäder kommande år ser ut att visa en kraftigt ökande trend. 

Det har under senaste året/åren visats ett stort intresse från byggherrar att få mark-

anvisning och att bygga bostäder främst i centrala Bålsta. Det kan konstateras att bara 

under första halvåret 2016 har betalningsviljan gällande markpris på bostadsmark ökat 

kraftigt, vilket de markanvisningstävlingar som har genomförts för kv 9 i Bålsta 

centrum visar. 

Ett relativt nytt inslag i bostadsförsörjningen handlar om att tillskapa bostäder för 

ensamkommande flyktingbarn och flyktingar. I och med att kommunens kvot i 

mottagande ökar så ökar behovet av snabba insatser för att lösa boendefrågan. 

Kommunen har dock valt att undvika tillfälliga boenden i moduler utan söker mer 

långsiktiga hållbara lösningar där de nyinflyttade kan ha goda förutsättningar att bli 

integrerade i övriga samhället. 

Digitalisering  
Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att förenkla myndighetsutövningen för 

såväl handläggare som för invånare/företagare. Genom att arbeta för effektiva processer 

blir också resultatet en tidvinst. Dagens invånare har också allt större krav och inte 

minst förväntningar på att deras ärende ska få en snabb hantering. Utnyttjandet av e-

tjänster är en självklarhet idag och där ligger bygglovhanteringen först ut. Det finns 

redan e-tjänst för bygglovansökan, och flera steg är tagna mot en digital 

ärendehandläggning. Utvecklingen av digital handläggning kommer att fortsätta in i 

nästa verksamhetsår och kommer att vara beroende av att kommunen inför ett e-arkiv. 

Arbetskraft 
En av förvaltningens stora utmaningar är tillgången till arbetskraft. Då kommunen är i 

tillväxt behöver också de personella resurserna motsvara den ökade arbetsvolymen. 

Inom bygg- och miljöförvaltningens verksamhetsområde är det svårrekryterat. 

Kommunen ligger i en het region och konkurrensen om arbetskraften är hård i regionen 

från såväl andra kommuner som privat sektor. Det är angeläget att kommunen kan 

lyckas behålla personal samtidigt som vi kan vara attraktiva för nyanställda. Kommunen 

har en stor utmaning att utveckla varumärket Håbo kommun och vad kommunen som 

attraktiv arbetsgivare har att erbjuda. 
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10 Barn- och utbildningsnämnd 

10.1 Sammanfattning 

Antalet barn inom förskolan ökar mer än vad prognoserna visat. Bristen på 

förskoleplatser gör att fler avdelningar kommer att öppnas under läsåret 2016/17. 

Futurumskolans övre del har omfattande arbetsmiljöproblem utifrån fuktskador i golv 

och väggar. Utredningar pågår om skolan ska renoveras eller rivas. Under tiden kommer 

eleverna att flytta över till paviljonger för att ha sin huvudsakliga undervisning där. 

Elevernas meritvärde i grundskolan är 213 och når nästan upp till årets målvärde; 214 

poäng. Gymnasieskolan når upp till sitt målvärde 14 betygspoäng. 

Under läsåret 2015/2016 har kvalitetsdialoger genomförts med samtliga enheter inom 

Barn- och utbildningsförvaltningen som ett led i nämndens målarbete. Fokus har varit 

på: 

 elevernas mål och kunskapsresultat samt fritidsverksamhetens roll för att hjälpa 

eleverna att nå målen 

 inkluderingsutbildningen - implementeringen 

 plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 110 tkr. Under året har 

budgetjusteringar gjorts mellan gymnasieskola och grundskola för att rätta till den 

obalans av budgetramarna som varit mellan nämndens olika verksamheter. 

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott vilket beror på ökade kostnader för köp 

av förskoleplats från annan huvudman. Gymnasieverksamheten prognostiserar ett 

överskott vilket både beror på lägre kostnader vid köp av plats från annan huvudman 

och överskott inom den egna verksamheten. 

  

10.2 Måluppfyllelse 

10.2.1 Attraktiva Håbo 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska nå höga resultat. 

 Ingen 

Per den 31 augusti saknas fortfarande värden för en hel del av indikatorerna nedan, se 

fotnot. 

När det gäller nyckelindikatorerna som gäller för kunskapsresultat, finns anledning att 

vara optimistisk. Förmodligen klarar vi målen i en majoritet av dessa indikatorer. 

Vid de genomförda kvalitetsdialogerna med de olika verksamheterna har kunskaps-

resultaten gåtts igenom utifrån höstterminens betyg. Utifrån dessa dialoger har orsaker 

identifierats och åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten på Gransäterskolan och 

Gröna Dalen skolan. Dessa redovisades för nämnden under våren 2016. Dessutom 

redovisades åtgärder för att förbättra resultaten i ämnena svenska, engelska och 

matematik på alla skolor, med högstadium, för nämnden. 

När det gäller värdena för personal med utbildning för den verksamhet som de arbetar i 

är siffrorna från 2015 och måltalen för 2016. Andelen personal med högskoleutbildning 

i förskolan och på fritidshemmen har länge varit låga och minskade från 2014 till 2015. 

Att lyckas med att rekrytera personal med utbildning för dessa verksamheter är ett 
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mycket viktigt förbättringsområde, men så länge som tillgången på utbildad personal är 

låg måste även andra åtgärder vidtas som tex att utbilda den "obehöriga" personalen i 

verksamheternas uppdrag och syfte samt att ge stöd i genomförandet av aktiviteter. 

När det gäller andelen behöriga lärare i grundskola och gymnasium har den minskat i 

grundskolan och legat still på gymnasiet. Man kan dock befara att läget kommer att 

försämras då bristen på legitimerade lärare blir allt påtagligare. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 3 i de 
nationella proven är för Ma år 2016 75% (2013: 70%). 

75  

 
Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 3 i de 
nationella proven är för Sv 75% (2014: 69%) 

75  

 
Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de 
nationella proven är för Ma år 2016 95% (2014: 89%). 

95  

 
Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de 
nationella proven är för Sv 95% (2014: 92%). 

95  

 
Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de 
nationella proven är för Eng 95% (2014: 92%) 

95  

 
Meritvärden för elever som slutar årskurs 9 ska nå 214 meritpoäng år 
2016 (2014: 209 p) 

214 213 

 
Meritvärden för elever som slutar gymnasiet 14 betygspoäng (2014: 
13,7 p) 

14 14,07 

 
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet är för 
2016 95% (2014: 93%) 

95  

 
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom förskolan 
ska 2016 vara 35% (2014: 33%) 

35 29 

 
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom 
fritidshem ska 2016 vara 35% (2014: 33%) 

35 28 

 
Andel behöriga lärare inom grundskola ska 2016 vara 84% (2014: 
82%) 

84 78 

 Andel behöriga lärare inom gymnasieskolan 84% (2014: 81%) 84 81 

Värden för resultaten på de nationella proven publiceras i oktober/november. Meritvärdet för åk 9 är ett preliminärt värde för de 

kommunala skolorna - officiell statistik publiceras i oktober/november - målet kommer att nås. Värdena för "behörighet" gäller för 

2015, värden för 2016 mäts i oktober och publiceras först 2017. Där inga värden för utfall presenterats saknas fortfarande 

uppgifter. 

10.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Alla barn och elever i Håbos kommunala förskolor och skolor ska minst nå målen. 

 Ingen 

Värden på de nyckelindikatorer som har med kunskapsresultaten från vårterminen 2016 

att göra kan ännu inte redovisas. (Indikator 1, 3 och 4). När det gäller att digital regist-

rering av samtliga elevresultat, konstateras vid de genomförda kvalitetsdialogerna att 

resultaten för alla elever ännu inte finns i systemet men att andelen ökat sedan förra året. 

Elevernas läsförmåga är föremål för ett utvecklingsarbete. Under året har förvaltningen 

startat ett projekt "Läs och skriv F-3" vars syfte är att sprida bra metoder för läsinlärning 

och olika sätt att ge stöd till elever som når målen och på så sätt få fler elever att bli 

funktionella läsare. Resultaten från DLS-tester i åk 4 som genomförts under läsåret 

15/16 visar på att den elevgruppen förbättrat sina resultat avsevärt från åk 2 till åk 4. 

(Andelen med låga staninevärden (1 och 2) sjönk från 26,7% till 7,4 % för ordförståelse 
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och från 19,8% till 16,3% för läsförståelse) 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andelen elever i årskurs 9 som når godkänt i samtliga ämnen ska för 
2016 minst vara 75% (2014: 72,6%) 

75  

 

Digital uppföljning ska finnas för samtliga elever i alla årskurser och 
alla ämnen, och när de anges i årliga uppföljningar ska detta år 2016 
uppfyllas till 100% 

100  

 
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år i 
kommunen ska 2016 inklusive IM vara minst 74% (2014: 72,5%) 

74  

 

Elevernas läsförmåga i slutet av skolår 2 visar sig i DLS-tester. 
Andelen elever med låga staninevärden (1 och 2) skall minimeras 
efter insatser under årskurs 3. Alla elever läser efter åk 3. 

100  

10.2.3 Hållbara Håbo 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska vara trygga och främja en livslång lust 

att lära. 

 Uppfylls troligen 

Resultat från enkätfrågor till elever och föräldrar visar att det fortfarande finns ett 

utvecklingsområde kring vårdnadshavares förväntningar och hur vi uppfyller dessa. 

Våra olika samverkansformer med vårdnadshavare behöver utvecklas. 

Andelen elever som går i särskild undervisningsgrupp har ytterligare minskat från 4,1% 

till 2,9% i mars och nu 2,3%. Detta beror på att antalet elever i de särskilda grupperna 

minskat samtidigt som antalet elever totalt i grundskolan ökat. 

Andelen som får plats på önskat datum i förskolan är för närvarande 100%. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Den andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har 
fått plats på önskat placeringsdatum ska för 2016 vara 100% 

100 100 

 
Elevers syn på skolan och undervisningen ur ett trygghetsperspektiv 
ska 2016 öka. (2014: 82,3%) 

83 83,9 

 
Föräldrars syn på förskola angående trygghet år 2016 ska öka till 
97% (2014: 95%) 

97 95,7 

 
Föräldrars syn på skola angående trygghet år 2016 ska öka till 88% 
(2014: 85,8%) 

88 80,6 

 
Föräldrars syn på fritidshem angående trygghet år 2016 ska för 
fritidshem öka till 93% (2014: 91,4%) 

93 86,8 

 
Andel elever i särskilda undervisningsgrupper ska minska från 4,1 % 
till 3,5 % år 2016. 

3,5 2,3 

10.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas av en resurseffektiv 

verksamhet. 

 Ingen 

Nedanstående kostnader avser enbart Barn- och utbildningsnämndens kostnader för 

verksamhet i egen regi. Måltalet för 2016 är justerat efter att budgetram per verksamhet 



Delårsbokslut aug 2016 88(120) 

justerats. 

Vad gäller kostnad per heltidsstuderande på Komvux och SFI finns ännu inga måltal 

eller utfall. Verksamheten kommer att övergå alltmer till att köpa utbildningsplatser från 

andra utövare. Upphandling pågår och tills dess att prisbilden är klar anges inget måltal. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Kostnad per inskrivet barn i förskolan 89 970 56 773 

 Kostnad per inskriven elev i fritidshem 19 257 12 903 

 Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 5,3  

 Inskrivna elever per årsarbetare i fritidshem 21,8  

 Kostnad per elev i grundskolan 79 142 53 186 

 Kostnad per elev i gymnasieskolan 63 476 36 938 

 Kostnad per heltidsstuderande inom Komvux   

 Kostnad per heltidsstuderande inom SFI   

10.3 Årets händelser 

Stort antal nyanlända kom till Håbo kommun under hösten 2015 vilket inneburit att 

ca 80 ensamkommande ungdomar fanns i de kommunala skolorna vid starten av 

vårterminen 2016. Hälften gick då i gymnasiets Introduktionsprogram – 

Språkintroduktion och ca 40 i olika grundskolor, framförallt i årskurserna 8 och 9. 

Kommunen har erhållit ett statsbidrag för möta de behov som uppstår när så många 

elever tillkommer i verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen har delvis använt 

dessa medel för att utöka lokalerna med en paviljong vid Gröna Dalenskolan. 

Kommunen har sökt statsbidrag för att minska barngrupperna i förskolan och för att öka 

vuxentätheten i Förskoleklass till skolår 3. Under året har förskolan erhållit 1,2 mkr och 

den s k lågstadiesatsningen inklusive fritidshemssatsningen kan efter beslut från 

Skolverket innebära ett tillskott på 5,1 mkr. 

I och med att tre rektorer har gått i pension och några biträdande rektorer har sökt andra 

uppdrag i och utanför kommunen har skolorna helt eller delvis nya ledningsteam. Nya 

rektorer har anställts vid Gröna Dalenskolan, Västerängsskolan och vid Vibyskolan som 

bildat en egen enhet. I oktober kommer också Gransäterskolan att få en ny rektor för 

läsåret. 

Förvaltningens ledningsgrupp ingår i ett projekt inom SKL ”Leda för resultat” vilket har 

som mål att höja måluppfyllelsen i verksamheten. Inom detta har förvaltningen startat 

ett omfattande läs- och skrivprojekt, framförallt inriktat mot de tidiga skolåren. 

Förvaltningen har också förbättrat sitt arbete när det gäller analyser och orsaker till 

skolornas måluppfyllelse, detta efter kritik från Skolinspektionen. 

I samarbete med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen ingår kommunen i ett 

större projekt för att få ungdomar i utanförskap att komma i studier eller i arbete. Medel 

har sökts inom Delegationen för unga i arbete (DUA) och därmed bl a annat kunnat 

anställa en ungdomscoach. Denne samplanerar med förvaltningens egen ungdomscoach 

som ingår i kommunens aktivitetsansvar (KAA). 

Efter kritik från Skolinspektionen att vuxenutbildningen i Håbo kommun inte uppfyller 

kraven på flexibilitet samverkar nu förvaltningen med Upplands Bro kommun när det 

gäller all vuxenutbildning. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av nämnden genomfört en 

omfattande utredning om innebörden av intraprenader. En annan utredning har visat att 

bristen på idrottssalar är akut inför kommande läsår. Kommunens egna skolor kommer 

att ta emot allt fler elever och ska dela tiderna med kommunens friskolor. 

Futurumskolans övre del har omfattande arbetsmiljöproblem utifrån fuktskador i golv 

och väggar. Utredningar pågår om skolan ska renoveras eller rivas. Under tiden kommer 

eleverna att flytta över till paviljonger för att ha sin huvudsakliga undervisning där. 

Antalet barn inom förskolan ökar mer än vad prognoserna visat. Bristen på 

förskoleplatser gör att fler avdelningar kommer att öppnas under läsåret 2016/17. 

Under läsåret 2015/2016 har kvalitetsdialoger genomförts med samtliga enheter inom 

Barn- och utbildningsförvaltningen som ett led i nämndens målarbete. Förskolan har 

startat ett språk- och kommunikationsutvecklingsprojekt Reflekterad, Identifierad 

Kvalitet (RIK). 

Gymnasieskolans ungdomselevantal har under första halvåret 2016 fortsatt att öka. 

Språkintroduktionen ökade till nuvarande 75. Fridegårds nationella program hade 300 

unika sökanden till 128 platser.  

10.3.1 Förskoleverksamhet 

Ett omfattande utvecklingsarbete kring IKT sker på alla kommunala förskolor. Olika 

former av work-shops, fortbildningar och satsningar görs för att öka pedagogernas 

kompetens i användandet av interaktiva hjälpmedel som en naturlig del i utbildningen i 

förskolans verksamhet. 

Förskoleteamet inom elevhälsan har stärkts upp med ett språkotek där två förskollärare 

arbetar med att stärka förskolans arbete med barnens språk- och matematikutveckling. 

Ett förebyggande arbete inför elevernas läs- och skrivutveckling. 

Nybyggnationen samt övrig inflyttning till kommunen ökar vilket leder till fler barn i 

kön till förskolorna. 

Svårigheter att rekrytera examinerade förskollärare till kommunens förskolor utmanar 

möjligheten att bibehålla jämn kvalitet i samtliga verksamheter.   

10.3.2 Skolverksamhet 

Futurumskolan: Under våren 2016 genomfördes en analys av måluppfyllelsen med 

planerade åtgärder: Läs- och skrivutvecklingen i ett F - 9 perspektiv där alla enheter har 

det som fokusområde kommande läsår. Ett annat målområde är matematiken behöver 

skola få upp resultaten samt öka användandet av problemlösning. I årskurserna 4 - 6 

görs en särskild satsning utifrån den utökade timplanen med en timme i veckan. 

Elevhälsans arbete fördjupas och förädlas. Skolans Elevsociala team arbetar med elever 

i årskurs 7 - 9 samt kartlägger frånvaron, tar tag i incidenter, stödjer kontaktlärare och 

elever. 

Gransäterskolan/Slottsskolan: Det mest påtagliga som skett under 2016 på Gransäter-

skolans mottagande av nyanlända ungdomar minskat radikalt. Gransäterskolan hade i 

februari besök av Skolinspektionen. Rapporten visar att skolan har ett antal utvecklings-

områden. Störst arbete har lagts ned på trygghet och studiero. Återkoppling i juni visar 

att Gransäterskolan uppfyller kraven utom gällande uppföljningen av åtgärdsprogram. 

Lärarbristen är ett annat påtagligt faktum som verkligen fått genomslag under 2016. När 

det gäller Slottsskolan är antalet elever som valt skolan är extremt lågt. Många små 

klasser som bl a lett till sammanslagning av åk 2 och 3 till en klass. Måluppfyllelsen för 

eleverna i åk 6 var god. Klassen har högst meritvärde i Håbo kommun. 



Delårsbokslut aug 2016 90(120) 

Västerängsskolan: Skolan har fortsatt sin strävan med dialoger mellan pedagoger och 

elever, det formativa samtalet, samt det mellan pedagoger och pedagoger, det kollegiala 

samtalet. Detta har lett till och kommer att leda till ytterligare måluppfyllelse. Också 

samtalen mellan förstelärarna, skolan har 7, börjar synas uti verksamheten, med 

workshops och utvecklingsinlägg på arbetsplatsträffarna. 

Vibyskolan: Ett högt tryck på platser på skolan, främst i F-klass. Vibyskolan har behövt 

säga nej till många som har önskat placering i F-klass hos oss utifrån utrymmesbrist. 

Skolan är trångbodd. Under våren 2016 kunde man konstatera på gruppnivå att i åk 2 

krävdes insatser för att höja läsförmågan hos eleverna. Skolan planerade stödåtgärder på 

flera sätt. På ett föräldramöte i februari presenterades vårt kommande arbete. Vid 

utvärdering av åtgärderna kunde man se en klar förbättring av läsförmågan. 

Fridegård: Det sammanlagda elevantalet ökar. Ökningen finns på Frides nationella 

program och på Språkintroduktionen, samt på det individuella programmet. AST-

programmen minskar något, beroende på ökad tydlighet kring målgruppen för 

utbildningen vid antagning till programmet. Elevresultaten och genomströmningen går 

mot högre måluppfyllnad jämfört med tidigare år. 

Musikskolan: Arbetet med att byta administrativt system har varit omfattande. Dels har 

administrationen arbetat från november-15 med att konvertera uppgifter från det gamla 

systemet till det nya. Fortbildning har genomförts med samtlig personal under våren. 

Målen är uppfyllda då även planeringen för obligatorisk musiklek är genomförd.   

10.3.3 Administration 

Förra året infördes flera nya system och e-tjänster. Ett omfattande arbete har gjorts och 

pågår under året för att anpassa arbetssätt och information till våra nya system så att 

servicen till medborgarna ska bli bättre. 

Ett omfattande projekt avseende dokumentation och administrativa processer genomförs 

under 2016 i och med att ett nytt system, Ciceron, införts. 

10.4 Intern kontroll 

Förvaltningen har följt upp Plan för intern kontroll 2016. 

Av de sex kontrollområdena skulle tre ha följts upp antingen under våren eller efter 

skolavslutningen. Dessa kontrollområden kommer genomföras under hösten i samband 

med de övriga kontrollerna.   

10.5 Mått 

10.5.1 Resurser 

10.5.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Antal barn i förskola, egen regi 856 954 856 916 952,5 

Antal barn i förskola, annan huvudman 169 164 169 173 182,5 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 

15 14 15 17 19 

Antal barn i fritidshem, egen regi  1 106  1 118 1 057,5 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman 162 152 162 151 148 
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Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Antal barn i förskoleklass, egen regi  234  232 232,5 

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman 41 38 41 43 41 

Antal barn i grundskola, egen regi  2 189  2 230 2 194 

Antal barn i grundskola, annan huvudman 518 522 518 522 528 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 19 16 19 19 18 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 467 515 467 531 518 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 

454 448 454 465 446 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi 16 17 16 15 15 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 

2 2 2 1 1 

Antal barn i förskola, egen regi 

Prognosen på helår visar att antal barn inom den egna verksamheten är enligt budget. 

Detta trots att en fristående förskola i Håbo kommun utökat antalet platser. 

Antal barn i förskola, annan huvudman 

Utökningen i helårsprognosen jämfört med budget beror på att en fristående förskola 

utökat antalet platser, något som inte var känt när budgeten fastslogs. 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman 

En ny fristående aktör har etablerats under hösten med totalt 6 platser. 

Antal barn i fritidshem, egen regi 

Avvikelsen mot budget beror på att färre barn fanns inskrivna under våren än 

budgeterat. 

10.6 Drift- och investeringsredovisning 

10.6.1 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Barn och utbildningsnämnd -425 -500 -232 -500 0 

Nämndsadministration -343 -357 -114 -614 -257 

Allmän kulturverksamhet -567 -557 -241 -557 0 

Musikskola -5 135 -5 567 -3 720 -5 567 0 

Öppen förskola -1 706 -1 938 -1 264 -1 938 0 

Omsorg på OB-tid -2 573 -3 543 -2 237 -3 543 0 

Förskola -93 414 -103 694 -67 556 -105 875 -2 181 

Vårdnadsbidrag -480 -400 -272 -353 47 

Pedagogisk omsorg -1 055 -1 103 -679 -1 229 -126 

Fritidshem -16 997 -26 126 -16 617 -26 625 -499 

Förskoleklass -8 940 -11 944 -7 674 -11 906 38 
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tkr 
Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Grundskola -221 471 -218 903 -147 165 -219 438 -535 

Grundsärskola -9 141 -8 293 -6 170 -8 303 -10 

Gymnasieskola -79 479 -82 653 -48 075 -80 393 2 260 

Gymnasiesärskola -6 476 -7 618 -4 218 -7 182 436 

Grundl vuxenutbildning -571 -859 -547 -1 110 -251 

Gymnasial vuxenutbildning -2 733 -2 663 -587 -2 321 342 

Särvux -1 011 -973 -624 -1 053 -80 

Aktivitetsansvaret -314 -569 -345 -562 7 

Svenska för invandrare -1 795 -2 199 -1 285 -2 104 95 

Övergripande verksamhet -16 245 -20 679 -13 674 -20 075 604 

It-data 0 0 0 0 0 

Summa -470 871 -501 138 -323 296 -501 248 -110 

10.6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Barn- och utbildningsnämndens budgetram uppgick till 496 554 tkr. Barn- och 

utbildningsnämnden har därefter erhållit tilläggsbudget med 4 584 tkr för åtgärder med 

anledning av flyktingsituationen. Total budget uppgår därför till 501 138 tkr. 

I prognosen finns inte eventuella extra kostnader för paviljonger till följd av 

ombyggnation av Futurumskolan med. Vid en sådan ökad kostnad kommer nämnden att 

begära en kompensation i form av ytterligare en budgetjustering. 

Nämndadministration (-257 tkr) 

Under 2016 pågår ett projekt kring ärendehanteringssystemet Ciceron där 

förvaltningens nämndsekreterare deltar. För att frigöra tid till projektet han en konsult 

anställts tillfälligt som ny nämndsekreterare. 

Förskola (-2 181 tkr) 

Underskottet förklaras av ökade kostnader för köp av förskoleverksamhet från annan 

huvudman. Det beror på att fler barn väljer att gå i förskola i annan regi jämfört med 

budgeterat, vilket ökar kostnaderna för köp från annan huvudman. Totalt är underskottet 

för köp från annan huvudman 2 220 tkr. 

Inom den egna regin har nämnden en ökad kostnad för inkluderingsutbildningen med 

ca 500 tkr. Totalt prognostiserar den egna förskoleverksamheten ett överskott på 39 tkr. 

Pedagogisk omsorg (-126 tkr) 

Under höstterminen har en ny fristående utövare etablerat sig i Håbo kommun: Detta 

leder till ökade kostnader vid köp av pedagogisk omsorg vilket är orsaken till 

underskottet. 

Fritidshem (-499 tkr) 

Underskottet finns främst inom de egna fritidshemmen. Det beror bland annat på färre 

barn inskrivna på de kommunala fritidshemmen vilket innebär lägre ersättning till 

skolorna. Skolorna har inte kunna anpassa sina personalkostnader och övriga 

verksamhetskostnader till nivå med de sänkta intäkterna. I denna prognos finns inte 

Skolverkets statsbidrag för fritidshemssatsningen medtagen. 

Kostnaderna för köp av fritidsverksamhet från andra huvudmän prognistiseras ett litet 
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underskott på 77 tkr. 

Förskoleklass (+38 tkr) 

Underskottet finns inom köp av förskoleklassverksamhet med 148 tkr. Den egna 

förskoleklassverksamheten prognostiserar ett litet överskott på 186 tkr. 

Grundskola (-535 tkr) 

Underskottet återfinns både i den egna grundskoleverksamheten och vid köp av 

grundskoleverksamhet från andra huvudmän. 

Den egna grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på 207 tkr vilket är en 

minskning jämfört med föregående prognos. Intäkterna för elever från annan kommun 

är högre än budgeterat till följd av ett ökat antal sålda platser. Kostnaderna för elev-

assistenter är högre än budgeterat till följd av elever med särskilda behov. Även 

lärarbristen har medfört att fler elevassistenter har anställts under hösten för att förstärka 

undervisningen. Även kostnaden för studie- och yrkesvägledare (SYV) och vaktmästare 

är högre än budgeterat. 

Köp av verksamhet från andra huvudmän redovisar ett underskott på 328 tkr vilket 

främst beror på högre kostnader för elever i fristående skolor i annan kommun. 

Gymnasieskola (+2 260tkr) 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott. Det kan förklaras av lägre 

kostnader för köp från andra huvudmän och sänkta kostnader för tilläggsbelopp och 

resursbelopp. Efter omföring av personal från vuxenutbildning till gymnasiet 

prognostiserar den egna gymnasieskolan ett underskott på 44 tkr. 

Gymnasiesärskola (+436 tkr) 

Överskottet beror främst på minskade kostnader för skolskjuts för elever i annan 

kommun samt ökade intäkter för elever från annan kommun. Samtidigt är kostnaden för 

skolskjuts till den egna gymnasiesärskolan högre än budgeterat. Verksamheten i egen 

regi redovisar ett överskott på 443 tkr som främst kan förklaras av de ökade intäkterna 

för elever från annan kommun. 

Grundvux (-251) 

En omföring av personal har skett från grundvux till gymnasiet. Anledningen är att 

grundvux i egen regi upphör från och med höstterminen och övergår till köp av 

verksamhet. Budgetposten för köp av verksamhet har därmed förstärkts i prognosen. 

Underskottet beror på ökade kostnader för köp av verksamhete av annan huvudman än 

budgeterat. 

Gymnasial vux (+342) 

En omföring av personal har skett från grundvux till gymnasiet. Anledningen är att 

huvuddelen av gymnasial vux i egen regi upphör från och med höstterminen och 

övergår till köp av verksamhet. Från och med höstterminen erbjuds enbart 

barnskötarprogrammet i egen regi. Budgetposten för köp av verksamhet har förstärkts i 

prognosen. Överskottet beror på att de förväntade kostnaderna för köp av verksamhet av 

annan huvudman är lägre budgeterat. 

Övergripande verksamhet (+604) 

Överskottet inom de övergripande verksamheterna beror främst på en omfördelning av 

medel till förskoleverksamheten för personalens inkluderingsutbildning. Det finns även 

ett överskott inom de övergripande fackliga kostnaderna. 
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Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Vid detta delårsbokslut är Barn- och utbildningsnämndens ekonomi i stort sett i balans. 

Därför har ingen ytterligare åtgärdsplan upprättats. Förvaltningens arbete med 

tjänsteplaneringarna på skolorna fortsätter därför enligt plan. 

10.6.3 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Utfall 

jan-aug 
Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

budget 

Musikskola -125 0 0 0 0 

Förskola -964 -150 0 0 150 

Grundskola -1 185 -1 995 -879 -1 958 37 

Grundsärskola -115 -175 -163 -175 0 

Gymnasieskola -975 -575 -139 -424 151 

Gymnasiesärskola -154 0 -124 -124 -124 

Barn- och utbildningskontor 0 -105 -79 -105 0 

Fridegård övergripande 0 0 -23 -23 -23 

SUMMA -3 518 -3 000 -1 407 -2 809 191 

10.7 Viktiga förändringar och trender 

Håbo kommun växer under de kommande åren. I och med att en rad exploateringar 

planeras ökar behoven av förskolor, grundskolor och gymnasiet. Förvaltningen lämnar 

en rapport till nämnden i september med olika scenarier. 

De exploateringar som genomförs under 2016 och 2017 känner man till. För 2018 och 

2019 har planeringsavdelningen tagit fram tre scenarier som innebär en låg 

utbyggnadstakt, en medel utbyggnadtakt och hög utbyggnadstakt. Även för tidsperioden 

2020 – 2025 har tre scenarier tagits fram. Medelutbyggnad leder till: 

När det gäller förskola 

 Fram till och med 2019 får vi 240 - 350 fler barn 1 – 5 år 

 Mellan 2020 och 2025 tillkommer 320 – 670 fler barn 1 – 5 år 

För grundskolan gäller 

Det finns nu teoretiskt 318 ”tomma” platser (framför allt på Gransäterskolan, Gröna 

Dalen och Slottsskolan). 

Fram till och med 2019 får vi 370 - 480 fler grundskolelever F-9. 

Mellan 2020 och 2025 tillkommer 640 – 1380 fler grundskoleelever F – 9. 

Gymnasiet 

Fram till och med 2019 får vi 120 - 150 fler elever i gymnasieålder. 

Mellan 2020 och 2025 tillkommer 100 – 200 ytterligare elever. 

Ovanstående innebär att kommunen måste planera för en rad förskolor, en ny 

grundskola F-9 samt utbyggd gymnasieskola. 
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11 Socialnämnd 

11.1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Det är mycket glädjande alla tjänster inom avdelningen för stöd till familjer, barn och 

unga är bemannade och det finns en personalstabilitet i avdelningen. Inom avdelningen 

för stöd till vuxna pågår arbetet med att få till en stabil personalgrupp och i nuläget är 

alla chefstjänster bemannade och flertalet av socialsekreterartjänsterna är tillsatta. 

Anvisningar av ensamkommande flyktingbarn har stannat av. 

Måluppfyllelse 

I nuläget kan inte måluppfyllelsen utvärderas då flera av nyckelindikatorerna kommer 

att följas upp under hösten. Konstateras att målet kring färre placeringar av barn och 

unga med stor säkerhet kommer att uppfyllas. 

Ekonomi 

Inom avdelningen för stöd till familjer, barn och unga redovisas ett relativt stort 

överskott som dels beror på att statsbidragen för ensamkommande barn är högre än 

kostnaderna samt lägre kostnader för placeringar. 

Avdelningen för stöd till vuxna visar en 0-prognos 

Sammantaget för socialnämnden prognostiseras ett överskott om ca 7,3 miljoner 

kronor.   

11.2 Måluppfyllelse 

11.2.1 Attraktiva Håbo 

Förtroendet för socialtjänstens verksamhet ska öka. 

 Uppfylls troligen inte 

I SCB:s medborgarundersökning som genomfördes våren 2016 så minskade förtroendet 

för stöd till utsatta personer. Någon konkret orsak till det har inte gått att finna. De 

nyckeltal som avser besökare i verksamheten kommer att kunna redovisas först i 

samband med årsredovisningen. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andel medborgare med högt förtroende för socialtjänstens 
verksamhet. 

50  

 
Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
enligt  SCB:s medborgarundersökning 

47 43 

 

Andel besökare till individ och familjeomsorgens vuxenenhet som 
upplever att deras situation förbättrats efter kontakt med 
myndighetsutövningen inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg. 

83 %  

 
Andel besökare till vuxenenheten som upplever 
att  socialsekreteraren visat förståelse för besökarens situation. 

89 %  

 

Andel besökare till individ och familjeomsorgens barn och 
undgomsenhet som upplever att deras situation förbättrats efter 
kontakt med myndighetsutövningen inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg. 

87 %  
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 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andel besökare till barn och ungdomsenheten som upplever 
att  socialsekreteraren visat förståelse för besökarens situation. 

93 %  

Vid beslut om insatser inom vuxenenheten ska barnperspektivet beaktas. 

 Kan inte bedömas 

Utvärdering av denna nyckelindikator kommer att ske under hösten 2016 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Andel beslut inom vuxenheten där barnperspektivet har beaktats. 90 %  

11.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Genom individuellt anpassade insatser på hemmaplan ska placeringar av barn och 

unga så långt som möjligt undvikas. 

 Uppfylls troligen 

Genom bland annat en allt mer framgångsrik samverkan mellan den behandlande 

enheten och den myndighetsutövande delen har under året färre barn och ungdomar 

placerats utanför sin familj. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Antal nyskapande åtgärder på hemmaplan. 1 1 

 
Antal personer för vilka placeringen avslutats och man istället 
erbjudits insatser på hemmaplan. 

2 4 

11.2.3 Hållbara Håbo 

11.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

11.3 Årets händelser 

Socialförvaltningens avdelning för barn och unga har lyckats med något som är unikt i 

Uppsala län, nämligen att ha medarbetare på alla socialsekreterare-tjänster inom 

avdelningen. Dessutom är även övriga tjänster besatta. Detta har exempelvis 

uppmärksammats av SSR (fackförbund). 

Avdelningen för barn och unga har tillsammans med Nibro AB genomfört ett 

integrationsläger för ensamkommande flyktingbarn med ett ytterst lyckat resultat. 

Huvudsysselsättningen var fotbollsskola och bra samverkan med polis och 

räddningstjänst gav ungdomarna samhällsinformation. 

Inom verksamheten har arbetet med att hitta lösningar på hemmaplan fortsatt. Detta har 

varit lyckat och kostnaderna för köpt institutionsvård för barn och unga förväntas bli 

lägre än på flera år. 

Under året har arbetslösheten fortsatt att sjunka i Håbo och idag uppgår arbetslösheten i 

kommunen till 3,2 % av invånarna i arbetsför ålder mellan 16 och 64 år (jämfört med 

4,4 % i hela Uppsala län). Detta påverkar givetvis utfallet av ekonomiskt bistånd 
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samtidigt som det blir tydligt att flera av de som här, trots den goda arbetsmarknaden, 

inte kan få jobb har en sammansatt problematik av psykisk ohälsa eller andra funktions-

hinder som försvårar inträdet på arbetsmarknaden. Det framstår därför som extra viktigt 

att samarbeta med övriga instanser i samhället och förvaltningen har under året arbetat 

aktivt inom DUA (delegationen unga till arbete) i samverkan med skolförvaltning och 

arbetsförmedling samt för de med behov av samordnad rehabilitering inom LOKUS 

(lokal utveckling i samverkan) med samordningsförbundets fyra aktörer arbets-

förmedling, försäkringskassa, landstinget och kommunen. Arbetet fortsätter nästa år och 

kan ge mer resultat på sikt. 

Hanteringen av förvaltningens sociala kontrakt har blivit en allt större uppgift med allt 

ifrån återkommande besiktningar av lägenheter till allt grundligare biståndsutredningar. 

För att hitta bostäder till de nyanlända som anvisas till kommunen hyr avdelningen 

bland annat in några privata villor. Samtidigt växer ett positivt engagemang fram i 

civilsamhället för att göra en insats för kommunens nya medborgare och 

mottagningsarbetet för de hittills anvisade har fungerat väl internt. 

Länets kommuner inväntar nya regionala riktlinjer för missbruksvården, som dock ännu 

inte är färdigbehandlade inom landstingets primärvård. Inom avdelningen upplevs 

samarbetet med landstinget fungera väl på personnivå för de med renodlad 

missbruksproblematik men sämre på systemnivå och för samsjukliga. Avdelningen har 

fortsatt relativt högt antal vårddygn för missbrukare men har under året prövat en ny 

hemmaplanslösning med stödlägenhet, vilket utvärderats och nu utvecklas vidare. 

Den höga personalomsättningen inom avdelning för stöd till vuxna har fortsatt. Såväl 

socialsekreterar- som enhetschefstjänster har varit vakanta och även bemannings-

företagen har i perioder misslyckats med att hitta efterfrågat konsultstöd. Personal på 

plats har gjort ständigt mycket goda insatser och med god stämning i arbetsgrupperna, 

men arbetssituationen har varit pressande för många och överlag inneburit att arbetet 

främst behövt fokuseras på att upprätthålla nödvändig handläggning, snarare än att 

utveckla arbetsmetoderna. Trots detta har medarbetarenkät visat att man trivs på sin 

arbetsplats och arbetet med våld i nära relationer har börjat implementeras i enlighet 

med nyframtagna riktlinjer. 

I avdelningens egna verksamhetsplan finns många aktiviteter framtagna som ändå 

genomförts eller påbörjats och så fort bemanningen är fullgod finns riktning uttagen 

framåt. 

11.4 Intern kontroll 

Under året har intern kontroll genomförts inom bland annat följande områden: 

 Stickprovsvisa kontroller av utbetalning av försörjningsstöd. 

 Genomlysning varje nyanländ och tidigare nyanländ att hushållet är korrekt 

registrerad som antingen ekonomiskt bistånd – alternativt ekonomiskt bistånd 

flykting 

 Genomlysning av nyanländas ärenden för möjliga återsökningar från 

Migrationsverket 

 Avstämning ej inbetalda medel från tidigare beslut om återkrav 

 Upprättande av rutiner för att säkerställa framåt att bevakningar fungerar 

avseende återkrav 

 Upprättande av rutiner för att säkerställa framåt att debitering egenavgift 

fungerar avseende institutionsplaceringar missbruk 



Delårsbokslut aug 2016 98(120) 

11.5 Mått 

11.5.1 Resurser 

11.5.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Antal placeringar Institutionsvård vuxna 26 23  18 21 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna 2 645 2 070  2 193 3 300 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa 173 160  106 140 

Antal hushåll med försörjningsstöd 241 250  166 230 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd 1 244 1 300  748 1 100 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

25 25 19 30 35 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun 

41 50 41 87 117 

Antal placerade personer institutionsvård 
vuxna 

21 21  17 19 

Antal placeringar Institutionsvård vuxna 

Antalet placeringsdygn för vuxna missbrukare eller personer med dubbeldiagnoser ökar. 

Kostnaderna för försörjningsstöd minskar vilket till stor del beror på en bättre 

arbetsmarknad och en utveckling av samarbetet med arbetsförmedlingen. 

11.5.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Andel elever som ingår i 
ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin 
skolnärvaro med minst 50%. 

 50  100 100 

Andel mottagna nyanlända och andra 
skyddsbehövande av kommuntal 

 100  46% 100 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade 
inom lagstadgad tid, 120 dagar. 

 100  77 86 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år 

   78 90 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år 

 130  119 130 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år 

 150  137 150 

Antal avslutade ärenden gällande barn som 
varit aktuella för insatser på familjeteamet. 

 50  42 50 

Andel upprättade genomförandeplaner i 
samband med beslutade insatser enligt SoL 
och LVU. 

 100  40 56 

Andel av inkomna anmälningar där  100  85 87 
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Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

förhandsbedömning har avslutats inom 14 
dagar enligt lagstadgat krav. 

Antal upprättade samordnade indviduella 
planer (SIP) under året rörande barn och unga 

25 35 25 25 35 

Andelen av placerade personer institutionsvård 
vuxna som placerats för första gången. 

 50  47% 50 

Andel mottagna nyanlända och andra skyddsbehövande av kommuntal 

Hittills har 36 personer mottagits av de 78 som utgör Håbos kommuntal för år 2016. 

Andelen av placerade personer institutionsvård vuxna som placerats för första 

gången. 

Sju av de 16 personer som hittills omfattas av institutionsvård vuxna är placerade för 

första gången i vuxen ålder. Av dessa har de flesta placeringar påbörjats under år 2015 

men pågår fortfarande eller pågick i början av året. 

11.6 Drift- och investeringsredovisning 

11.6.1 Driftredovisning 

 

 
Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall jan-
aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Socialnämnd -306 -387 -166 -392 -5 

Nämndsadministration -182 -100 -88 -133 -33 

Konsument- och energirådg -100 -110 -57 -100 10 

Tillstånd -71 -40 16 -34 6 

Förvaltningsövergripande -3 608 -6 520 -3 817 -5 830 690 

Anhörigstöd -178 -183 -119 -183 0 

Övriga insatser enl LSS 0 0 -170 -245 -245 

Förvaltningsövergripande -2 040 0 0 0 0 

Missbrukarvård för vuxna -12 105 -9 292 -6 279 -10 544 -1 252 

Barn- och ungdomsvård -25 848 -26 580 -14 785 -23 830 2 750 

Familjerätt och familjebehandling -1 642 -1 675 -1 084 -1 639 36 

Övriga insatser vuxna -178 -400 -126 -350 50 

Ekonomiskt bistånd -12 660 -13 545 -7 966 -12 582 963 

Flyktingmottagande 4 062 -689 5 707 3 744 4 433 

Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 -91 -46 -46 

Summa -54 856 -59 521 -29 025 -52 164 7 357 

11.6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande (+ 690tkr) 

Överskottet beror till största del på budgeterade konsultkostnader. Konsulter för inhyrd 

arbetsledning ger överskott på denna verksamhet då utfallet ska ligga på den aktuella 
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verksamheten. Det har dock visats sig att denna kostnad minimerats. 

Övriga insatser enligt LSS (- 245tkr)  

Kostnad för kontaktpersoner LSS för barn och ungdomar redovisas under 

socialnämnden. Något osäker prognos då behovet ej funnits på flera år och därför inte 

budgeterats. 

Missbrukarvård för vuxna (- 1 252tkr) 

Institutionsvård för vuxna beräknas uppvisa ett helårsresultat med ett stort underskott på 

1 520 tkr. Av utfallet utgörs 1,9 miljoner av psykiatrisk vård som kommunen inte 

kunnat påverka och ca 1,6 miljoner av tvångsvård enligt LVM. 

Avdelningen arbetar aktivt för att förebygga behov av extern vård genom 

öppenvårdslösningar. Flera av brukarna har dock en komplex sammansatt problematik 

och arbetet är långsiktigt. 

Barn- och ungdomsvård (+ 2 750tkr) 

Överskottet på institutionsvård beror på god samverkan inom avdelningen och en 

övertygelse om att vård på hemmaplan har bäst effekt. De verksamheter som har 

underskott är därför logiskt: familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och 

behandlingsaktiviteter öppenvård. Bålstapolarna befarades tidigare gå med underskott 

men är nu i balans. Detta beror bland annat på vakant fast tjänst under en kort period. 

Dessutom har en verksamhetsförändring genomförts. Polarna är enbart ute under mars- 

oktober, dels för att behovet finns under denna period och anpassningen medförde att 

budgeten är i balans. 

Ekonomiskt bistånd (+ 963kr) 

Verksamheten ekonomiskt bistånd beräknas redovisa ett positivt helårsresultat med 

540 tkr i överskott. Andelen nyansökningar har minskat, liksom antalet pågående 

ärenden. Avdelningen har påbörjat ett arbete kring de med långvarigt bidragsberoende 

men på grund av ständigt vakanta tjänster har arbetet ändå under hela året främst 

inriktats på att handlägga ansökningar snarare än fokus på förändringsarbete. Om 

bemanningen stabiliseras inför nästa år förväntas därför resultatet av utbetalt 

ekonomiskt bistånd kunna förbättras ytterligare. 

Flyktingmottagande (+ 4 433tkr) 

Kostnaderna för köp av platser på familjehem och HVB-hem är lägre än ersättning från 

Migrationsverket vilket ger ett överskott. Dock har kostnaderna säkrats ytterligare och 

prognosen är betydligt säkrare. Tidigare år har trenden varit ökat antal ensamkommande 

under hösten och under 2016 har kommunen inte sedan februari fått någon anvisning. 

Extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att fördela ut tilläggsbudget år 2016 med 

10 280 tkr till nämnderna med anledning av det extra statsbidrag för flyktingsituationen, 

som kommunen erhållit. Eftersom det finns osäkerheter i hur flyktingsituationen ser ut 

år 2016, hur den påverkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och 

vad som kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande, 

beslutades att statsbidraget fördelas ut till nämnderna i form av budget när kostnaderna 

är definitivt kända. 

På socialnämnden är utfallet per augusti 982tkr och budget har utökats med samma, 

982tkr. Detta har använts till två delar. 139tkr har använts till personalförstärkning för 

att underlätta integration på kommunens stödboende och avlasta socialsekreterarna.  

843tkr har väl utnyttjats till ett integrationsläger i samarbete med Nibro AB. 
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Huvudsysselsättningen var fotbollsskola och bra samverkan med polis och 

räddningstjänst gav ungdomarna samhällsinformation. Lägret uppmärksammades i både 

tidningar och tv på regional nivå. 

11.7 Viktiga förändringar och trender 

Inga nya anvisningar av ensamkommande barn till kommunen sedan februari månad 

2016. Detta betyder att vi nu kan fokusera på att göra utredningar på varje ungdom och 

på att vi kan matcha placeringar med ungdomens behov bättre. De ensamkommande 

börjar också fylla 18 år, vilket ställer nya krav på vår organisation, bland annat 

samarbetet med avdelningen för vuxna. Dessutom behöver kommunen fler lägenheter 

efter stödboende för ensamkommande. 

Avdelningen för stöd till familjer, barn och unga har medarbetare på alla tjänster vilket 

gör att det skapas arbetsro och att arbetsklimatet och arbetsbelastning i teamen 

förbättras. 

Håbo kommun ligger högt på förskrivna läkemedel till barn med neuropsykiatriska 

diagnoser. En diskussion har inletts med landstinget i syfte att se vilka de bakom-

liggande orsakerna till detta är samt om möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att 

förändra detta. 

Fortsatt sjunkande arbetslöshet i kommunen inverkar positivt på utfallet inom 

ekonomiskt bistånd, men de som ändå är arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden och 

kräver sammansatta åtgärder och aktiv samverkan mellan olika myndigheter. 

Ny lagstiftning från och med 1 mars i form av Bosättningslagen (2016:38) innebär att 

kommunens mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande ökat. Ett kommuntal 

på 78 personer gäller för år 2016 och förvaltningen har stora svårigheter att lösa 

boendesituationen för alla som ska komma. 



Delårsbokslut aug 2016 102(120) 

12 Vård- och omsorgsnämnd 

12.1 Sammanfattning 

Verksamhet 

Under året har det genomförts en organisationsförändring som innebär att det i 

utförarverksamheterna finns gruppledare direkt under respektive enhetschef. Det ger 

möjlighet att utveckla arbetet med lokala ledningsgrupper och innebär att ansvar och 

mandat flyttas ner i organisationen samtidigt som fler blir delaktiga. 

Det är stora rekryteringsbehov i utförarverksamheterna och allt svårare att rekrytera 

omvårdnadspersonal. För Håbo kommun blir det särskilt påtagligt då vi är en växande 

kommun inom omsorgsområdet. Sedan 1 september finns därför en tjänst som har ett 

särskilt uppdrag att arbeta med och samordna rekryteringar. 

Arbetet med att införa tekniska lösningar inom vården och omsorgen har fortsatt under 

året. Det finns nu möjlighet till tillsyn via nattkamera och installation av nyckelfria lås 

är i startgroparna. 

Trygg hemgång startade sin verksamhet i april 2016 och har ännu haft relativt få 

brukare men fått positiva reaktioner från de brukare som varit aktuella. 

Inom myndighetsutövningen har det under hela året funnits vakanta tjänster som 

biståndsbedömare. Trots en pressad arbetssituation har verksamheten ändå fungerat väl 

tack vare goda insatser från medarbetare. 

Måluppfyllelse 

Flera mål och indikatorer kommer inte att nås under 2016. Implementeringen av IBIC, 

för en individcentrerad äldreomsorg, sköts fram till hösten på grund av försening i 

verksamhetsmodulen. Material är nu framtaget och utbildningarna har påbörjats. 

Ekonomi 

Sammantaget prognostiseras ett underskott för året om ca 2,8 miljoner kronor. De 

största underskotten finns inom köp av hemtjänst och hemtjänst i egen regi. Det kan 

konstateras att det är bekymmersamt att den kommunala hemtjänsten inte klarar att hålla 

budget trots en ganska kraftig höjning av timersättningen. I verksamheten pågår ett 

arbete med att ha en budget i balans i hemtjänsten under 2017. I övriga 

utförarverksamheter är ekonomin god med undantag av en viss avvikelse inom 

personlig assistans. 

12.2 Måluppfyllelse 

12.2.1 Attraktiva Håbo 

Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

 Uppfylls troligen inte 

Verksamheterna har inte lyckats upprätta individuella genomförandeplaner i tillräckligt 

stor utsträckning. I slutändan påverkar det kvaliteten på de insatser som erbjuds. 

Åtgärdsplan inför 2017 kommer att tas fram. 

Eftersom det är första gången mätningen görs för hela kundvalet på det här sättet är det 

svårt att uttala sig om ifall det är ett sämre eller bättre resultat än tidigare. Troligtvis har 

dock de kraftigt ökande volymerna under senaste året försvårat för utförarna att hinna 

utforma planerna. 
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I och med implementeringen av ÄBIC/IBIC kommer sannolikt utförarna att fokusera 

mer på genomförandeplanerna framöver och från beställarsidan kommer det även att 

ingå i kommande avtalsuppföljningar. 

Utbildningarna kring individuellt förhållningssätt pågår. Chefer, gruppledare och 

legitimerad personal och personal från Pomona hus 4 och hemtjänsten har deltagit på 

utbildning som leds av KUI. Solängen och Dalängen har deltagit i jag-stödjande 

utbildning. 

Tidsplanen i den ursprungliga implementeringsplanen för IBIC (bytt namn från ÄBIC) 

har skjutits från vår till höst på grund av försenad modul i Treserva. Bedömningen är 

dock att alla nödvändiga mallar tagits fram och kvalitetssäkrats innan året är slut samt 

att både utförare och biståndsbedömare utbildats. Samtliga ska också beräknas ha börjat 

pröva att arbeta enligt den nya metoden innan året är slut. IBIC bedöms dock inte att 

vara implementerat fullt ut i hela organisationen förrän våren 2017. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andel brukarna med en individuell plan inom en månad från beslut 
om insats. 

90 % 67,53 % 

 
Andel brukare med individuell plan inom en månad från beslut om 
insats  Samtliga kundvalsutförare 

90 % 37,35 % 

 
Andel medarbetare som deltagit i fortbildningstillfällen på temat 
individuellt förhållningssätt. 

80 % 88 % 

 En lyckad implementering av ÄBIC 100% 50% 

12.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata ny teknik 

och kompetensutveckla medarbetarna. 

 Uppfylls troligen 

Trådlös uppkoppling finns överallt förutom i Pomona hus 2, på Solängen samt på 

Dalängen. Arbetet pågår och vi kommer att nå målet under 2016.  

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Andel verksamhetsställen med trådlös uppkoppling. 100 % 100 % 

 Antal utvärderade tekniska lösningar för tillsyn. 3 2 

12.2.3 Hållbara Håbo 

12.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Öka det förebyggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet inom all vård 

och omsorg. 

 Uppfylls troligen 

Vi kommer att nå måltalet med att upprätta vårdplaner för enskilda som har 

identifierade risker. 

Alla äldre kommer att bjudas in till en temaeftermiddag ”Balansera Mera” där 

hemsjukvården, rehab och dagverksamheten samverkar. Information ges vid olika 
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stationer om fallprevention, kost och läkemedel. Målgruppen är seniorer över 65 år. Till 

seniorer (80 år eller äldre), som får erbjudande om uppsökande verksamhet, finns en 

särskild inbjudan. Parallellt med detta behöver förvaltningen hitta former för hur det 

fallpreventiva arbetet kan inledas redan i samband med den första kontakten med vård 

och omsorg. 

När det gäller fallskador som leder till fraktur ser det ut som dessa kommer att minska 

jämfört med 2015 även om vi inte når måltalet. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andelen upprättade vårdplaner för personer som har identifierade 
risker. 

90 % 96,05 % 

 
Antalet fallskador på särskilt boende som leder till frakturer. Max 
antal. 

2 4 

 

Andel personer över 75 år och boende i ordinärt boende som vid 
första kontakten med vård och omsorg fått information om 
fallpreventiva åtgärder och erbjudas fallriskbedömning. 

100 % 0 % 

12.3 Årets händelser 

Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning 

Trygg hemgång startades april 2016. Utvärdering kommer att ske kvartal 2 2017. 

Tillsyn via nattkamera: 

 Beslut om insatsen ”tillsyn via nattkamera” fattades i V&O nämnden innan 

sommaren och insatsen finns i riktlinjer för biståndsbedömning. 

 Utrustningen är inköpt och aktuella personer har fått utbildning i installation och 

drift. 

 Informationsfolder har tagits fram tillsammans med 

kommunikationsavdelningen. 

 Rutiner för drift och kontroll kommer att följa trygghetslarmens process, dessa 

är under utformning.  

 Projektledare har haft tät kontakt med EC för trygg hemgång för att möjliggöra 

driftsättning. 

Hittills har inga personer ansökt och blivit beviljad insatsen, det har inte heller varit 

aktuellt med någon installation för brukare inom trygg hemgång. 

 

Nyckelfri hemtjänst: 

 Projektgruppen med personer som finns i trygg hemgång och hemtjänst har 

träffat olika leverantörer under våren 2016. 

 Låsen skall installeras till brukare inom hemtjänst och trygg hemgång med 

trygghetslarm, omvårdnadsinsatser och i särskilda fall hemsjukvårdspatienter. 

 Samarbete med upphandlingsenheten för att möjliggöra en upphandling av en 

produkt (lås) som är kompatibelt med våra befintliga system TES och Treserva 

inom ramen för LOU. 

 Utreder i nuläget ett möjligt avtal med Certego som tillhandahåller produkten 

(låsen) 

Kognitivt stöd/hjälpmedel till personer inom LSS-området: 

 Inventering av de olika verksamheternas nuläge har genomförts. 

 Önskemål om inköp för att öka stödet främst genom teknik som främjar struktur, 
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planering och kommunikation finns. 

Organisationsförändring med nya gruppledartjänster är på plats. Arbetet med att 

utveckla de lokala ledningsgrupperna kommer att fortsätta. 

Verksamheterna har stora rekryteringsbehov och ny tjänst skapad som rekryterare från 

första september. Vi kommer även arbeta med större projekt med 

personalförsörjningsfrågorna. 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Inom biståndsenheten har vakanser förekommit under hela året och en tjänst är 

fortfarande under rekrytering. Enheten har saknat enhetschef sedan januari men ny chef 

startade 1 september. Även inom socialpsykiatri har det varit vakanser (handläggs i 

arbetsgrupp missbruk/socialpsykiatri) och rekrytering pågår av två tjänster. 

Tillgången på särskilda boendeplatser för de äldre är mindre än efterfrågan så allt fler 

brukare har i väntan på särskilt boende vistats på korttids, som i ökande omfattning 

behövt köpas externt utanför kommunen. Detta, tillsammans med ökning av antal 

brukare, ökad snittålder hos brukarna, samt ökning av den biståndsbedömda tiden ger 

tillsammans med helårseffekt på förra sommarens höjning av ersättningsnivåer inom 

kundvalet ett stort ekonomiskt underskott inom köp av hemtjänst. Det pågår på grund av 

detta ett översynsarbete inom verksamheten av såväl biståndsbedömningen samt av 

avtalsvillkoren för utförarna. 

Under året har riktlinjerna för biståndsbedömningen kompletterats. Rättigheterna för 

anhöriga att få avlastning har förtydligats samtidigt som utförarna nu behöver ett 

godkännande från biståndsbedömare för att kunna genomföra anhöriganställningar. 

Riktlinjerna har också inkluderats med nya möjliga insatser för brukarna, såsom trygg 

hemgång och nattillsyn via kamera, samt en förändring avseende beräkning av 

biståndsbedömd tid så att en schablon på 20 % dras av vid större beslut i och med 

effektivitetsmöjligheter. 

Implementeringen av individens behov i centrum, IBIC (tidigare ÄBIC), pågår inom 

äldreomsorgen genom utbildningar av myndighetsutövare och utförare. Systemstöd 

finns dock inte förrän senare i höst så det beräknas inte vara i gång fullt förrän våren 

2017. 

Förvaltningen implementerar nu också ett nytt arbetssätt kring våld i nära relationer, där 

FREDA som rekommenderats från Socialstyrelsen, används som utredningsmodell. 

Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden har beslutat om gemensamma riktlinjer 

för arbetet som främst gäller myndighetsutövningen för vuxna (även biståndsenheten) 

samt familjeteamet inom avdelningen för barn unga familj. 

12.4 Intern kontroll 

I planen för intern kontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern 

kontroll. Områden som nämnden har arbetat med hittills under 2016 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. 

 Journalgranskning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer 

mot förordningar och riktlinjer. 

 Kontroll och räkning av läkemedel. 

 Avstämning av fakturerad tid jämfört med registrerad utförd tid 

 Avstämning av registrerad utförd tid jämfört med avtalsvillkor 
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 Genomlysning av varje insats inom biståndsbedömning äldreomsorg för att 

säkerställa likabehandling av klienter och en jämn bedömning inom enheten – 

samt att den bedömningen matchar en ”skälig levnadsnivå” 

 Genomlysningar av biståndsbedömares registreringar i Treserva jämfört med 

inlästa insatser i TES 

Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt beroende på vilket område som avses. En 

del internkontroll är löpande, som till exempel kontroll av legitimation och avvikelser 

inom hälso- och sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd regelbundenhet, som 

kontroll och räkning av läkemedel och avstämning av hemtjänstfakturor. 

12.5 Mått 

12.5.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro < 14 dagar 
minska med 2% under året 

 5  - - 

Antal tillbud  0  10 14 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10  8,5  7,5 8 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam 

 1 500  1 810 1 825 

Antal behandlingar av fotvård  2 800  1 153 1 600 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen 
regi 

 200  230 240 

Antal brukare sysselsättning    23 30 

Antal utförda timmar inom hemtjänsten  72 000  52 129 89 900 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt  250  432 467 

Antal brukare som har trygghetslarm  280  267 280 

Antal brukare som har natt-tillsyn  50  28 30 

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet  18  16 18 

Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro < 14 dagar minska med 2% under året 

Det pågår ett kommungemensamt arbete som syftar till minskad korttidsfrånvaro. 

Statistik saknas på förvaltningsnivå i nuläget men kommer att kunna redovisas i 

samband med årsredovisningen. Sannolikt kommer minskningen att bli betydligt lägre 

än två procentenheter. 

Antal tillbud 

Sammantaget har det rapporterats 10 tillbud i utförarverksamheterna i samband med 

vårdens utförande. Det handlar om lyftskador, stickskador och situationer med inslag av 

hot eller våld. Det har inte förekommit något allvarligt tillbud som lett till längre 

sjukskrivning. 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10 

Förvaltningen började i maj med en medarbetarenkät till samtliga medarbetare som 

kommer att genomföras tre gånger per år. Den genomsnittliga nöjdheten var i maj 7,5. 
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Antal behandlingar av fotvård 

Antalet behandlingar i den kommunala fotvården har minskat väsentligt jämfört med 

2015. Det beror på en vakant tjänst under stor del av året. 

Antal utförda timmar inom hemtjänsten 

Antalet utförda timmar inom hemtjänsten ökar kraftigt jämfört med 2015 och är 

betydligt högre än ökningen av antalet brukare. Det tyder på att fler brukare får mer 

hjälp vilket kan kopplas till att gruppen blir äldre men sannolikt också till att större del 

av den biståndsbedömda tiden utförs. En annan anledning kan vara viss brist på 

korttidsplatser och platser i särskilt boende. 

12.5.2 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Prognos 
helår 

Augusti 
2016 

Andelen nöjda brukare inom äldreomsorgen  85  -  

Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur 
många olika personal i snitt en brukare har, 
som har minst 3 besök per dygn, haft under 2 
veckors mätperiod. Håbo bör ligga under 
snittet för landet. 

 15  - - 

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten  98   98 

Andelen nöjda brukare inom LSS  80  -  

Brukarnöjdhet inom äldreomsorg och LSS samt kontinuitet i hemtjänsten kommer att mätas i nationella mätningar under hösten 

2016 och resultatet kan presenteras i samband med årsredovisningen. 

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten 

Nästan all beviljad tid inom hemtjänsten blir utförd och är ur brukarperspektiv mycket 

positivt. Av beviljade 53228 timmar har 52129 timmar utförts. 
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12.6 Drift- och investeringsredovisning 

12.6.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
jan-aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Vård- och omsorgsnämnd -330 -317 -196 -250 67 

Nämnds-administration -188 -188 -119 -211 -23 

Förvaltnings-övergripande -4 721 -7 282 -4 508 -6 442 840 

Anhörigstöd -520 -536 -359 -536 0 

Vård och omsorg för äldre -133 547 -142 083 -95 470 -147 735 -5 652 

Personlig assistans och LSS-
boende kommunala 

-30 282 -30 316 -20 231 -29 856 460 

Boende enligt LSS extern regi och 
handläggning LSS 

-2 696 -4 339 -1 745 -2 884 1 455 

Övriga insatser enligt LSS -14 924 -15 812 -9 738 -15 113 699 

Färdtjänst -5 477 -5 535 -4 380 -6 620 -1 085 

Förebyggande verksamhet äldre -568 -912 -299 -632 280 

Gem verksamhet vård och omsorg -6 607 -6 592 -4 210 -6 383 209 

Handläggning socialpsykiatri 0 -393 -285 -453 -60 

Summa -199 860 -214 305 -141 540 -217 115 -2 810 

12.6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande 840 tkr 

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott mot budget då de övergripande 

verksamhetskostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat.   

Vård och omsorg för äldre -5652 tkr 

Köp av hemtjänst 

Prognosen för kostnad för köp av hemtjänst är ca 4,9 mkr högre än budgeterat. Av 

kostnaden för köpt hemtjänst till och med augusti utgör 52% köp från kommunal 

utförare och 48% från privat utförare. I prognosen för köpt hemtjänst ingår en kostnad 

om ca 1,1 mkr för en återsökning hos Migrationsverket i år 2015 som blev avslagen. I 

årets utfall finns även 1,6 mkr som motsvarar helårseffekten av förra sommarens 

ersättningshöjningar inom kundvalet (baserat på förra årets volymer). 

Övrigt underskott beror på de ökande volymerna. Brukarna har ökat med 7,5% under 

årets första halvår, jämfört med samma period föregående år. Detta överensstämmer 

med ökningen av äldre i kommunen. Enligt SCB:s prognoser ökar personer som är 75 år 

eller äldre med 8,7% mellan år 2015 och 2016. Dessutom ökar snittåldern hos brukarna 

vilket innebär fler timmar per brukare. En annan viktig faktor är den sämre tillgången 

till särskilda boendeplatser och korttidsplatser inom kommunen vilket brukar resultera i 

ökad hemtjänst. Biståndsbedömda timmar är dock nästan tredubbelt ökningen av antalet 

brukare, vilket förefaller som en stor ökning. Under de senaste åren har dock alltid den 

biståndsbedömda tiden ökat mer än antalet brukare och för två år sedan var det samma 

tredubbla ökning som detta år. 

Åtgärd: 

Förvaltningen ser över biståndsbedömningen för att se om det finns kvalitetsbrister 

alternativt effektiviseringsmöjligheter. Förvaltningen ser även, för att minska 
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kostnaderna, över avtalsvillkoren för kundvalsutförarna samt kontrollsystemen för 

inregistrerad tid. 

Den lagda prognosen tar hänsyn till den ökande kostnadstrenden för köpt hemtjänst 

under året. I prognosen finns dock viss effektivisering medräknad till följd av 

förändring inom biståndsbedömningen. 

Hemtjänst i egen regi 

Hemtjänsten som utförs i kommunal regi redovisar ett underskott om ca 2,3 mkr. 

Underskottet beror på att kostnaderna för framförallt personal är högre än den ersättning 

som erhålls för utförd tid. Effekterna av de planerade åtgärderna för att minska 

kostnaderna har uteblivit. 

Kostnaderna för hemtjänst natt bedöms bli ca 400 tkr lägre än budgeterat. 

Åtgärd: 

Ett fortsatt arbete pågår för att identifiera effektiviseringar. Förvaltningen arbetar med  

en åtgärdsplan för att kunna effektivisera och optimera planeringen i 

verksamhetssystemet TES. Planen är att ha 3 planeringsgrupper istället för 2 och att få 

avlastning med bemanningsfrågor av en bemanningsassistent. En rekryterare finns som 

stöd från september. 

Handläggning äldreomsorg 

Efter en längre tids vakanser togs konsultstöd in från bemanningsföretag för att säkra 

upp kvaliteten på verksamheten och avlasta medarbetarna. Att hyra in personal innebär 

en högre kostnad om ca 700 tkr jämfört med budgeterat. 

Åtgärd: Rekrytering pågår ständigt och nuvarande konsultstöd beräknas kunna avslutas 

sista oktober. 

Äldreboende  

Prognosen för äldreboende redovisar totalt sett ingen avvikelse mot budget. De 

kommunala äldreboendena redovisar en prognos ungefär i nivå med budget. För köp av 

avtalade platser hos Attendo redovisas ett underskott som beror på felaktigt budgeterad 

momsåtersökning samt OPI-uppräkning. Kostnaderna för externt köpta 

äldreboendeplatser är lägre än budgeterat då det inte har funnits något stort behov 

eftersom brukarna önskar boende på hemmaplan. 

Korttidsvård äldre 

Bristen på särskilda boendeplatser har inneburit att fler korttidsplatser behövt köpas 

externt. Kostnaden för köpta platser bedöms bli ca 800 tkr högre än budgeterat. Totalt 

överstiger kostnaderna för korttidsvård budget med cirka 260 tkr. 

Åtgärd: 

En upphandling pågår för att få kontroll över priser och kvalitet samt för följsamhet 

enligt LOU. 

Trygg hemgång har kunnat vårda flera brukare i hemmet som därmed inte behövt vistas 

på korttidsboende. 

Samverkan har förtätats och systematiserats mellan biståndsenhet och korttidsenhet för 

bästa möjliga nyttjande av korttidsplatserna i egen regi. 

Hemsjukvård 

Verksamheten för hemsjukvård visar ett överskott om ca 1,1 mkr. Överskottet beror på 

att omorganisationer har gjorts vilket lett till minskade personalkostnader. Periodvis har 

verksamheten haft lägre bemanning än önskat till följd av svårigheter att rekrytera 
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personal. 

Övriga insatser inom vård och omsorg till äldre 

Kostnaderna för Westerlunds rehab bedöms bli lägre än budgeterat då man inte köper 

lika många platser som planerat. 

En prognos med lägre kostnader än budgeterat återfinns också för trygghetslarm, rehab, 

demensteam samt arbetsstöd. 

Personlig assistans och LSS-boende kommunal regi 460 tkr 

Personlig assistans redovisar en prognos med ett underskott om 300 tkr. Underskottet är 

en följd av högre kostnader än budgeterat. 

De kommunala LSS-boendena visar sammantaget en prognos som är lägre än 

budgeterat med 760 tkr. De lägre kostnaderna är en följd av att personal inte kunnat 

tillsättas i planerad utsträckning. Vid ordinarie personals frånvaro har det varit svårt att 

rekrytera behörig timanställd personal. Verksamhetskostnaderna är också lägre än 

budgeterat. 

 Boende enligt LSS extern regi och handläggning LSS 1455tkr 

Förvaltningen har aktivt arbetat för att minimera externt köpta LSS-boenden och 

kommer redovisa ett överskott för året. Många biståndsbeslut är dock fattade som 

kommer att behöva verkställas under kommande år. 

Personalkostnaden för handläggning LSS är lägre än budgeterat vilket främst beror på 

att tjänsten som enhetschef varit vakant under perioden januari till augusti. 

Övriga insatser enligt LSS 699 tkr 

Totalt sett för övriga insatser som är beslutade enligt LSS är den prognostiserade 

kostnaden ca 700 tkr lägre än budgeterat. Avvikelse mot budget finns framförallt för 

kontaktpersoner och avlösarservice. Kostnaden för kontaktpersoner är lägre än 

budgeterat, medan kostnaden för avlösarservice är något högre. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst -1085 tkr 

Den ökande målgruppen har inneburit en större ökning än vad som var budgeterat. 

Åtgärd: 

Nämnden har beslutat att föreslå KF en avgiftshöjning. Om KF beslutar enligt förslag 

kommer detta att börja gälla 15 oktober. Förvaltningen undersöker hur den beslutade 

maxgränsen på 200 resor per år bäst kan lösas tekniskt. Den förändringen kommer inte 

att kunna komma igång förrän senare i år och den innebär inte stora besparingar, men 

minskar ner på risken för dramatiska ökningar beroende på enskilda resenärer. 

Förebyggande verksamhet äldre 280 tkr 

Restaurang Pomona redovisar högre intäkter än förväntat vilket beror på en ökad 

försäljning.  

Gemensam verksamhet vård och omsorg 209 tkr 

Ett överskott redovisas till följd av att den administrativa bemanningen varit lägre under 

tiden för nyrekrytering. 

12.6.3 Investeringsredovisning 

tkr 
Bokslut 
2015 

Årsbudget 
Utfall jan-
aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
mot budget 
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tkr 
Bokslut 
2015 

Årsbudget 
Utfall jan-
aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
mot budget 

Möbler Pomona Restaurang 0 -350 -250 -250 100 

Kontorsmöbler rehab -98 0 0 0 0 

Kontorsmöbler hemsjukvård -86 0 0 0 0 

Summa -184 -350 -250 -250 100 

12.6.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Möbler till Pomona restaurang 

Nya möbler till restaurangen är inköpta. Kostnaden för investeringen bedöms bli 100 tkr 

lägre än budgeterat. 

12.7 Viktiga förändringar och trender 

Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning 

På utförarsidan märks volymökningar inom alla verksamheter. Det är svårare att 

rekrytera personal och särskilt personal med rätt kompetens vilket påverkar 

verksamheten på ett negativt sätt. Personalförsörjning är därför både nu och de 

kommande åren en av nämndens viktigaste strategiska frågor. 

Arbetet med att ta tillvara den tekniska utvecklingen inom vården och omsorgen har 

kommit igång på att bra sätt och är ett arbete som kommer att vara fortsatt aktuellt för 

överskådlig tid. 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Volymökningar inom äldreomsorgen och allt fler komplexa ärenden med samsjuklighet 

missbruk/socialpsykiatri/äldre som de vanligt förekommande insatserna har svårt att 

möta behovet av. 

Beställaransvaret för kundvalet och privat äldreboende övertogs vid årsskiftet och ett 

utvecklingsarbete har pågått avseende beställar-utförarmodell. 

Vakanser inom såväl biståndsenheten som inom socialpsykiatri (handläggs i 

arbetsgrupp missbruk/socialpsykiatri), svårigheter i rekrytering och avsaknad av 

enhetschef under hela perioden har försvårat ett utvecklingsarbete och satt fokus på att 

handlägga inkommande ansökningar och göra nödvändiga uppföljningar. 

Nya insatser och förtätad samverkan med korttids och nya trygg hemgång. 
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13 Håbohus AB 

13.1 Sammanfattning 

Ett av Håbohus viktigaste uppdrag är att bidra till fler bostäder i Håbo. Nästa projekt att 

starta är Väppeby äng där Håbohus planerar att bygga cirka 85 mindre lägenheter för 

unga samt LSS-boende för de med behov av särskilt stöd. 

Håbohus är i fas med måluppfyllelse enligt målen i affärsplanen, även de ekonomiska 

målen enligt ägardirektiven följer kraven. 

Vad gäller ekonomin har räntekostnaden varit lägre än budget inräknat en möjlig 

inlösen av en Swap, vilket gör att utfallet 2016 beräknas till cirka 14 440 tkr. Det 

positiva utfallet beror på försäljning av tre fastigheter vilket kraftigt förbättrar resultatet. 

13.2 Måluppfyllelse 

Ekonomiska mål: 

Soliditeten uppgår till 15,4 procent (10,6 procent, 2015-12-31), beräknad på utfallet av 

balansomslutningen per den sista augusti, 

Överskottsgrad per sista augusti, 45,4 procent (44,9 procent, 2015-12-31). 

Fastigheternas direktavkastning, 5,5 procent (6,2 procent) prognos helår 

Håbohus målarbete utgår från en affärsplan som styrelsen fastställt. Affärsplanen 

bygger på bolagets ägardirektiv och de övergripande mål som kommunfullmäktige 

fastställt. Nedan anges bolagets mål samt bedömning om nulägesstatus och 

förkommande fall delmålsuppfyllelse. 

 

13.3 Årets händelser 

Att kommuner anvisas nyanlända påverkar bolaget genom ökad efterfrågan på 

lägenheter för bostadssociala ändamål. Håbohus för en dialog med socialtjänsten och 

kan inom de ramar som anges i ägardirektiven tillhandahålla lägenheter för detta 

ändamål. Håbohus har dock inte kapacitet att vara den enda lösningen. 

En icke-händelse som påverkar bolaget är det uteblivna beskedet i frågan om 

investeringsstöd för hyresrätter. Osäkerhet om vad som gäller för det eventuella stödet 
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skapar osäkerhet vilket hämmar produktionen av bostäder i Bålsta. 

Verksamheten 2016 

Under 2016 slutförs den sista etappen av invändig renovering på Skeppsvägen i Bålsta. 

Sedan år 2007 har 116 lägenheter renoverats och 2 nya lägenheter har tillskapats av ytor 

som tidigare var förråd och tvättstuga. Den utvändiga renoveringen färdigställs 2017. 

Vårt bostadsområde på Skeppsvägen har fått ett rejält lyft och vi är nöjda med resultatet. 

Ett av våra viktigaste uppdrag är att bidra till fler bostäder i Håbo. Nästa projekt att 

starta är Väppeby äng där vi planerar bygga ca 85 mindre lägenheter för unga samt 

LSS-boende för de med behov av särskilt stöd. Detaljplanen har vunnit laga kraft under 

sommaren och vi jobbar mot en produktionsstart under vintern 2016-2017. Uteblivet 

besked i frågan om investeringsstöd för byggande av hyresrätter är en faktor som skapar 

osäkerhet och hämmar projektets fortskridande. 

I skrivande stund har vi haft inflyttning i två etapper för vår senaste nyproduktion på 

Sofielundsvägen. Söktrycket på lägenheterna har varit stort och uthyrningen för 

kommande etapper går enligt plan. När projektet är färdigställt i mars 2017 har Håbohus 

säkerställt bostad för ytterligare ca 170 personer i Håbo kommun. 

Håbohus jobbar aktivt för att knyta an mark för kommande produktioner. Vårt arbete 

med att inventera och lokalisera mark för exploatering och förtätning har påbörjats. Vi 

gläds också åt att ha säkerställt ytterligare mark att exploatera inom etapp 1 i Bålsta 

centrum. 

För att klara nuvarande och kommande investeringar i nyproduktion och samtidigt 

uppfylla ägarens långsiktiga soliditetskrav för bolaget har Håbohus avyttrat fastigheter. 

Sammanlagt har 71 lägenheter sålts, antingen till extern aktör eller genom ombildning 

till bostadsrätt. Försäljningarna till externa aktörer visar på att investerare har minskat 

sin riskpremie och accepterar lägre avkastning än för några år sedan. 

Försäljningspriserna indikerar direktavkastningar i storleksordningen ca 4 %. 

Marknadens syn på Bålsta som investeringsort är därför mer positiv idag jämfört med 

för några år sedan. 

13.4 Ekonomi 

13.4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Delårsbok-
slut 2015 

Delårsbok-
slut 2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Verksamhetens intäkter 120 205 79 482 79 254 117 700 117 010 

Försäljning 20 503 1 935 65 448 65 448 0 

Verksamhetens kostnader -66 244 -40 040 -43 295 -65 645 -64 990 

Avskrivningar -27 745 -17 310 -17 867 -26 800 -26 800 

Finansnetto -20 559 -11 352 -8 802 -16 040 -16 660 

Bokslutsdispositioner -8 268 0 0 0 0 

Skatt -4 544 -2 798 -16 444 -1 880 -16 430 

Resultat 13 348 9 918 58 294 58 233 6 680 

Omsättning 923 227 866 401 1 014 083 1 030 000 1 020 000 

Soliditet 10,6 % 9,5 % 15,4 % 15,1 % 9,1 % 

Tre områden har blivit sålda under våren, Bålstavägen. 27-29, Stockholmsvägen. 30, 

Gillmarken samt Älvkvarnsvägen 24-28 gav ett överskott på 65 448 tkr. 
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Stora avvikelser på driftkostnader: 

Avvikelserna på riskkostnader beror på akut byte av låssystem i del av Mansängen. 

Administration, avviker negativt beror till största del på utökade konsulttjänster i 

samband med försäljning. Övriga kostnader, avvikelsen beror till största del på 

konsulttjänster för Centrumprojektet. 

13.4.2 Investeringar 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Delårsbok-
slut 2015 

Delårsbok-
slut 2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Inkomster 28 760 3 183 91 260 91 260 0 

Utgifter -75 929 -32 475 -98 209 -110 000 -100 000 

Summa -47 169 -29 292 -6 949 -18 740 -100 000 

Stora investeringar i nyproduktion av Sofielundsvägen samt ombyggnader av 

Skeppsvägen och Kalmarsand. 

13.5 Viktiga förändringar och trender 

Viktiga förändringar och trender 

I förmedlingen av vår senaste nyproduktion ser vi ett ökat söktryck från gruppen 

pensionärer. Detta är ett trendbrott från föregående nyproduktion för ca 2 år sedan. 

Sannolikt närmar vi oss ett skifte då våra äldre medborgare inte längre vill bo kvar i 

villorna och söker sig till nyproducerade lägenheter. 

Hyresrätten bygger historiskt sett på kollektiva lösningar. Jämför man 

tillvalsmöjligheterna i en nyproduktion för bostadsrätter med en för hyresrätter är det i 

de flesta fall stor skillnad. Hyresrätten har för att fortsätta vara en attraktiv boendeform 

en utmaning i att möta kundens krav på individuella lösningar i ett kollektivt system. 

För att möta denna individualisering bygger vi in mer teknik i våra hus och system, t.ex. 

elektroniska bokningssystem och app-lösning för felanmälan. Debitering för den egna 

vattenförbrukningen istället för kollektiv debitering är exempel på hur vi möter kravet 

på mer individuella lösningar. 
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14 Håbo Marknads AB 

14.1 Sammanfattning 

Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av Håbo kommun och sköter 

näringslivsservicen 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. Håbo kommun ska vara en attraktiv etableringsort för företag och 

boende. Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden: 

Nyföretagande - Företagsutveckling - Ungt Företagande - Företagslots - Nyetableringar 

- Turismutveckling 

14.2 Måluppfyllelse 

Bolaget marknadsför kommunen bland annat genom turistbroschyren, tryckt i en 

upplaga av 15 000 ex, månatliga digitala nyhetsbrev till alla företag i kommunen 

inkluderat våra grannkommuner, Enköping, Upplands-Bro, Knivsta, Järfälla och 

Sundbyberg. 

Bolaget arbetar hela tiden proaktivt för etableringar på de områden som detaljplaneras 

för företagsmark och bostadsmark. 

14.3 Årets händelser 

Påbörjat nytt arbetssätt för företagsutveckling: Företagslyftet, där de företag med störst 

tillväxtpotential analyseras och ingår i utbildningssatsning. 

Arbetat med markprojektet Dragets industriområde i samarbete med Håbo kommuns 

plan- och utvecklingsavdelning. 

Förberett överlämning av Entreprenörskap i skolan till Håbo kommuns barn- och 

utbildningsförvaltning som tar över ansvaret från hösten 2016. 

Deltagit i Håbo kommuns arbete med ny översiktsplan. 

Fortsatt arbete i föreningen Bålstas Bästa för att stimulera den lokala handeln, 

föreningslivet och talanger. 

Deltagit i uppstarten av Regionförbundets projekt ”Augmented Reality” för 

turismutveckling i länet, omfattande tre år och 11,8 mkr. 

Ingått i arbetsgrupp kring Skoklosters utveckling på Fastighetsverkets initiativ. 

14.4 Ekonomi 

14.4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Delårsboksl

ut 2015 
Delårsboksl

ut 2016 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 

Verksamhetens intäkter 23 253 19 072 3 806 4 000 112 420 

Verksamhetens kostnader -7 706 -4 446 -3 799 -5 200 -32 813 

Avskrivningar -58  -39 -60 -60 

Verksamhetsnetto 15 386 14 626 -82 -1 330 79 547 

Periodiseringsfond -3 838  82 1 330 -19 886 

Skatt -2 539 -3 218 0 0 -13 125 

Resultat 9 008 11 405 0 0 46 536 
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Tkr 
Bokslut 

2015 
Delårsboksl

ut 2015 
Delårsboksl

ut 2016 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 

Omslutning 31 557 29 587 30 714 29 500  

Soliditet 53,4 67,0 54,6 52,8  

14.5 Viktiga förändringar och trender 

Markinnehavet övergår från Håbo Marknads AB till Håbo kommun. 
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15 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

15.1 Sammanfattning 

Under 2016 har antalet larm ökat och det finns en tydlig ökning av antalet anlagda 

bränder. Målen från Verksamhetsplanen är på väg att uppfyllas men kan komma att 

fördröjas på grund av förbundets ekonomiska situation. 

Det ekonomiska resultatet för 2016 förväntades ge ett överskott på 694 tkr för att delvis 

kunna återställa förbundets negativa egna kapital. Förändringen av pensionskostnaderna 

kommer att påverka resultatet för helåret med -500 tkr och i början av året har 

kostnaderna för RIB-personalen varit 500 tkr högre än budgeterat. Resultatet för delåret 

är ändå i linje med budget tack vare uteblivna hyreskostnader för nybyggnation av 

Veckholm och en lektionssal på övningsfältet i Enköping. 

15.2 Måluppfyllelse 

Handlingsprogrammet för räddningstjänst gäller 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 uppfylla ett antal ekonomiska mål från ägardirektivet. 

 

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 räddningsinsats, ska ske i verksamheter där 

tillsyn genomförs 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 & brandskyddskontroll. 

 Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att 

göra en egen första insats. 

Utifrån dessa övergripande mål från ägardirektivet har räddningstjänsten ett antal 
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indikatorer som mått på måluppfyllelse. 

 

De ekonomiska målen från ägardirektivet: 

 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott. 

 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 är att: 

 avsätta 1 procent av medlemsbidraget i eget kapital. 

Prognosen för 2016 är ett nollresultat beroende på höga pensionskostnader och 

kostnader för RIB-personal. Sedan tidigare har förbundet ett negativt eget kapital vilket 

medför att förbundet missar målet för eget kapital och att avsätta 1 procent av 

medlemsbidraget. 

15.3 Årets händelser 

Under de första åtta månaderna av 2016 har en ökning av antalet trafikolyckor och 

”brand ej i byggnad” skett. En stor andel av bränderna misstänks vara anlagda. Flera 

städer i Sverige har under året haft problem med anlagda bränder och detta har spridit 

sig även till Enköping och Håbo även om problemet, trots ökningen, inte upplevs som 

stort. 

Ett nytt sotningsavtal har tecknats för både Enköping och Håbo. Taxan har förenklats 

och är nu av samma modell som medlemskommunerna i Brandkåren Attunda. Detta har 

väckt en del frågor hos de kunder som fått höjd taxa. Förändringen i helhet bedöms 

dock vara kostnadsneutral för kommuninvånarna. 

Den gemensamma räddningsregionen utvecklas och under 2016 har även Brandkåren 

Attunda och Räddningstjänsten Sala-Heby anslutit. Under året har brandmän från 

Enköping deltagit i släckningsarbetet vid en vindsbrand på Södermalm i Stockholm och 

i Sågverket i Heby. När förbundets egna resurser varit upptagna har resurser från Kista 

och Solna varit på plats i Enköping. 

En ny IT-plattform med portal-lösning för mobil åtkomst infördes sommaren 2016. 

RIB-personalen i förbundets alla delar har nu tillgång till förbundets 
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verksamhetssystem. 

15.4 Ekonomi 

15.4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

tkr 
Bokslut 

2015 
Delårsbok-
slut 2015 

Delårsbok-
slut 2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Verksamhetens intäkter 4 630 2 978 2 469 4 089 3 889 

Verksamhetens kostnader -54 883 -35 794 -37 410 -56 189 -55 789 

Avskrivningar -1 918 -1 259 -1 468 -2 283 -2 589 

Ersättning från medlemmar 51 550 34 367 37 000 54 700 55 500 

Finansiella intäkter 5 3 4 15 15 

Finansiella kostnader -204 -150 -128 -330 -330 

Resultat -819 145 468 0 694 

Resultatet för 2016 förväntades ge ett överskott på 694 tkr för att delvis kunna återställa 

förbundets negativa egna kapital. Förändringen av pensionskostnaderna kommer att 

påverka resultatet för helåret med -500 tkr och i början av året har kostnaderna för RIB-

personalen varit 500 tkr högre än budgeterat. Resultatet för delåret är ändå i linje med 

budget tack vare uteblivna hyreskostnader för nybyggnation av Veckholm och en 

lektionssal på övningsfältet i Enköping. 

2015 hade förbundet ett förmånligt avtal med Brandskyddsföreningen som uteblir 2016 

och påverkar intäkterna. 

För helåret förväntas åtgärder kunna kompensera för stora delar av RIB-kostnaderna 

men inte för de ökade pensionskostnaderna. Uteblir den del av medlemsbidraget från 

Enköping som var avsett för hyresökningar är prognosen att förbundet gör ett 

nollresultat. 

15.4.2 Investeringar 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Delårsbok-
slut 2015 

Delårsbok-
slut 2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Inkomster      

Utgifter  931 10 873 11 300 11 300 

Summa  931 10 873 11 300 11 300 

Under 2016 har förbundet investerat i 2 nya BAS-bilar som kommer att användas i 

utryckningstjänst. Utöver dessa har klipputrustning införskaffats samt utrustning för 

djurlivräddning. Övningsfältet i Enköping har rustats och försetts med övningsplats för 

takarbeten. I Skokloster har träningsutrustning införskaffats. 

15.5 Viktiga förändringar och trender 

Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet men behöver samverka över 

kommungränserna för att klara större händelser. Efter branden i Västmanland har ett 

flertal utredningar pekat på räddningstjänstens brister vid större händelser. I Danmark 

och Norge har större regioner bildats, trenden är densamma i Sverige och 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo tillhör nu en region för Uppsala, Stockholm och 

Gotlands län. På sikt kan detta samarbete påverkas av andra påtvingade 

regionslösningar. 
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I och med att samverkan med andra räddningstjänster ökar ställs även frågan om en 

större förbundsbildning. Ett större förbund har lägre kostnader för 

förbundsgemensamma funktioner. Det lokala inflytandet över organisationen blir 

däremot mindre, något som har varit politiskt viktigt vid tidigare vägval. 

Räddningstjänsten har historiskt inte blivit särskilt hårt granskad. Trenden är att fler 

frågor ställs efter insatser och att räddningstjänstens agerande ifrågasätts. Detta är en 

positiv utveckling som kommer att höja kraven på verksamheten och även ge ett större 

medialt utrymme för säkerhetsfrågor. 

Konflikten med Brandmännens riksförbund under sommaren 2015 var bara första steget 

i en förändrad avtalsmodell för de RIB-anställda brandmännen. Under de kommande 

åren kommer denna anställningsform att förändras och tvinga fram nya sätt att 

säkerställa räddningstjänst i glesbygdsområden. 

Förbundets utmaning de kommande åren är att finansiera ett stort investeringsbehov. 

2017-2021 planeras 3 nya brandstationer i Enköping. Dessa finansieras enligt 

förbundsordningen av Enköpings kommun. Förbundet har även behov av att investera i 

brandfordon för att föryngra en åldrande fordonspark. 

Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet med processorienterad kvalitetsutveckling 

och hitta relevanta mättal för verksamheten. Det blir allt viktigare att kunna redovisa 

vilken effekt olika ekonomiska prioriteringar ger i kommunala verksamheter. 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2016/00499 nr 69689 

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

 

Sammanträdesplanering 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2017 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta justeringssammanträden för 

justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Tid och plats ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på 

förslag från tjänstgörande sekreterare. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2017 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet och tekniska utskottet 

under år 2017 ska sammanträda enligt förvaltningens förslag. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta justeringssammanträden för 

justeringen av kommunstyrelsens och utskottens protokoll. Tid och plats 

ska beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt 

sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska enligt 7 § 5 kap. kommunallagen själv besluta när 

ordinarie sammanträden ska hållas. På samma sätt och enligt 18 § 6 kap. 

kommunallagen ska även nämnderna besluta om sina egna 

sammanträdestider. Enligt 18 § i kommunstyrelsens reglemente ska 

kommunstyrelsen även besluta när utskotten ska sammanträda, med 

undantag för personal- och förhandlingsutskottet som själva bestämmer 

egna sammanträdestider.     

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har inför årets planering gjort en större 

översyn av planeringen av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 

sammanträdesprocess. Resultatet av detta är bl.a. att processen från 

stoppdatum till kommunfullmäktiges sammanträde har förkortats med 8 

kalenderdagar. Detta har möjliggjorts bl.a. genom den pågående 

digitaliseringen av kommunfullmäktiges sammanträdesprocess.   

I planeringen framgår, förutom sammanträdesdagarna för fullmäktige, 

kommunstyrelsen och utskott, även när varje sammanträdesprocess startar, 

samt vilka datum som utskick planeras till de olika instanserna. Utskick görs 

en vecka innan sammanträdesdagen, men i undantagsfall kan denna tidsfrist 

förkortas ned till 5 dagar. 
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Förvaltningen ser också ett behov av att formalisera justeringsprocessen och 

inrätta formella justeringssammanträden för samtliga instanser. 

Sammanträdesprocessen är tajt utformad och det finns mycket lite rum för 

avvikelser. Protokollen måste i praktiken justeras under samma vecka som 

sammanträdet äger rum för att efterföljande steg i processen ska kunna 

utföras. Som utgångspunkt har torsdagen i samma vecka som sammanträdet 

ägt rum angetts som standard dag för justeringssammanträde. 

Justeringssammanträde innebär att ordförande och justerare träffas 

tillsammans med sekreteraren vid en bestämd tid för att justera protokollet. 

Eventuella meningsskiljaktigheter om protokollets innehåll kan då direkt 

redas ut. Protokollet skickas ut digitalt innan justeringssammanträdet så att 

justerarna kan förbereda sig inför mötet.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antalet sammanträden är samma som föregående år. Därmed beräknas 

kostnaderna för sammanträdena bli oförändrade.  

Uppföljning 

Kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges sammanträdesprocess följs upp 

löpande av kommunstyrelsens kansli. 

Beslutsunderlag 

– Förslag till sammanträdestider år 2017   

__________ 

Beslut skickas till 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,  

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott  

Nämnderna – För kännedom 

Revisorerna – För kännedom 

Kommundirektören 

Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning 

Löneadministration 

 



   SAMMANTRÄDESPLANERING 2017 
   Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

Antagen av: Kommunstyrelsen  xxxx-xx-xx § xx 
  Kommunfullmäktige  xxxx-xx-xx § xx 
 

 

Stoppdag för 
ärenden från 
förvaltningen 

Utskick av 
handlingar till 
utskotten 
 

Utskotten 
sammanträder * 

Utskick av 
handlingar till 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
sammanträder * 

Utskick/kungörelse 
av handlingar till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 
sammanträder * 

Tisdagar 
Senast kl. 12:00 

Tisdagar 
Senast kl. 16:00 

Tisdagar 
Kl. 08:30 (AU) 
Kl. 15:00 (TKU) 

Måndagar  
Senast kl. 16:00 

Måndagar  
Kl. 10:00 

Fredagar  
Senast kl. 15:00 

Måndagar  
Kl. 19:00 

17 januari 24 januari 31 januari 6 februari 13 februari 

 

17 februari 27 februari 

21 februari 28 februari 7 mars 13 mars 20 mars 24 mars 3 april 

28 mars 4 april 11 april 18 april** 24 april 28 april 8 maj 

2 maj 9 maj 16 maj 22 maj 29 maj 2 juni 12 juni 

Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll 

15 augusti 22 augusti 29 augusti 4 september 11 september 15 september 25 september 

19 september 26 september 3 oktober 9 oktober 16 oktober 20 oktober 30 oktober 

24 oktober 31 oktober 7 november 13 november 20 november 24 november 4 december 

 
Kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott sammanträder vid behov.  * Justeringsdag är alltid torsdagen i samma vecka som sammanträdet  

Kommunfullmäktiges valberedning sammanträder vid behov.   hålls. 

       ** Tisdag p.g.a. påsk. 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
2010-2015, samt redovisning av ej beredda medborgarförslag 
och motioner 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut 2010-2015.  

2. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej färdigberedda 

medborgarförslag och motioner 2016.  

3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att säkerställa att de av 

fullmäktiges beslut som inte verkställts i sin helhet snarast verkställs. 

4. Kommunfullmäktige avskriver den del av beslut om redovisning av 

medborgarförslag och motioner på kommunens hemsida (2011/00060), 

som inte redan verkställts, från vidare handläggning.     

 

Sammanfattning 

I detta ärende görs två redovisningar till kommunfullmäktige – redovisning 

av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 samt 

redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner.  

Redovisning av verkställighet 

Kommunfullmäktige beslutade (KF 2016-04-04 § 32) att uppdra till 

kommunstyrelsen att redovisa verkställigheten över kommunfullmäktiges 

beslut från år 2010 till beslutsdatum. Kommunstyrelsen redovisar nu 

verkställigheten av 49 beslut som fattats av kommunfullmäktige under 

denna period. 

Av de 49 besluten har 39 verkställts. Detta motsvarar cirka 80 %, vilket är 

ett gott resultat med tanke på komplexiteten hos den kommunala 

verksamheten. Därutöver pågår arbetet med att verkställa ytterligare ett antal 

av besluten och några beslut har verkställts till viss del. En mer detaljerad 

redovisning av resultatet framgår av beslutsunderlaget.  

I ett av ärendena som delvis verkställts (KS 2011/00060 om redovisning av 

medborgarförslag och motioner på kommunens hemsida) föreslår 

förvaltningen att kommunfullmäktige avskriver beslutet från vidare 

handläggning. Detta då den del av beslutet som inte verkställts avser 

rapportering av när medborgarförslagen och motionerna ska behandlas i 

kommunfullmäktige. Förvaltningen bedömer att detta är förenat med en 

oproportionerligt stor arbetsinsats.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2016/00251 nr 69701 

 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen ska 

redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslag och motioner ska beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att ärendet väckts.  

I 2016 års redovisning finns 36 ärenden varav två är äldre än ett år. Dessa 

två väntas dock vara färdiga för beslut av kommunfullmäktige innan 

utgången av 2016. En mer detaljerad redovisning framgår av 

beslutsunderlaget.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015, KS 

2016/00251, nr 69630 

– Sammanställning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-

2015 

– Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, KS 

2016/00251, nr 69680 

– Sammanställning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, 

2016 

– Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2016-06-14 § 53 

– Beslut från bygg- och miljönämnden 2016-08-30 §§ 65-66 

– Beslut från socialnämnden 2016-08-23 § 45 

– Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 56    

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliet – för kännedom och verkställighet av kvarvarande beslut 

Tekniska avdelningen – för kännedom och verkställighet av kvarvarande 

beslut 

Barn- och utbildningsnämnden – för kännedom och verkställighet av 

kvarvarande beslut 

Övriga nämnder – för kännedom 

Personalavdelningen – för kännedom 

Kultur- och livsmiljöavdelningen – för kännedom 

 

 

  

 







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-14  

Vård- och omsorgsnämnden  

 
VON § 53 Dnr 2016/00035  

Remiss - Redovisning av verkställighet av beslut fattade av 
kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
verkställigheten av fullmäktiges beslut och överlämnar rapporten till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 att ge kommunstyrelsen i upp-
drag att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2016 återkomma 
med en komplett lista och analys över verkställigheten av kommunfullmäk-
tiges beslut från år 2010 till 2015. Kommunstyreslen kansli behöver redo-
visningen senast 1 september 2016. Kommunstyrelsen kansli har per nämnd 
sammanställt en lista över alla fullmäktigebeslut under perioden som berör 
nämnden och begär nu ett underlag för att kunna återrapportera till fullmäk-
tige. För vård- och omsorgsnämndens del är det frågor som under perioden 
2010-2014 hanterats av den tidigare social-nämnden. Men då frågornas ka-
raktär är sådana som nu ägs av vård- och omsorgsnämnden har förvaltning-
en valt att redovisa till denna nämnd. 

För nämndens del handlar det om fem beslut som samtliga har verkställts.     

Ärende 
Under perioden 2010-2015 har kommunfullmäktige fattat fem beslut som 
ska återrapporteras. 

Beslut 1: Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-01 att ett äldreboende 
med 40 lägenheter ska byggas och ägas av Håbo kommun. Beslutet är verk-
ställt genom att Solängens äldreboende byggdes. Första inflyttning var 1 
mars 2013 då 20 brukare kom till Solängen. 

Beslut 2: Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-15 att bifalla en motion 
kring färdtjänst och riksfärdtjänst som innebar att dåvarande socialnämnd 
fick i uppdrag att se över reglerna för färdtjänst samt utreda konsekvenserna 
av att utöka gränsen för färdtjänst från 2 mil till 5 mil. Beslutet verkställdes 
genom att socialnämnden 2011-11-01 beslutade att gränsen för färdtjänst 
utökades från 2 mil till 6 mil. Nämndens beslut gäller från 2012-03-01. 

Beslut 3: Fullmäktige beslutade 2012-04-23 att bifalla en motion om att en 
medresenär ska få åka med en färdtjänstberättigad person utan extra avgift 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-14  

Vård- och omsorgsnämnden  

 
 
alternativ reducerad kostnad. Beslutet är verkställt från och med 1 juni 2012 
då en medresenär får medfölja kostnadsfritt. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-14  

Vård- och omsorgsnämnden  

 
 
VON § 53 

Beslut 4: Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 att uppdra till dåva-
rande socialnämnd att i samband med nämnden budget för år 2014 beakta 
möjligheten att inrätta ett demensteam inom socialförvaltningen. Beslutet är 
verkställt och ett demensteam startade i oktober 2014. 

Beslut 5: Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 att uppdra till social-
förvaltningen att utreda möjligheten att införa en LSS-peng inom daglig 
verksamhet i syfte att ge brukaren en större valfrihet. En utredning presente-
rades på dåvarande socialnämndens sammanträde den 6 maj 2014 där 
nämnden beslutade att inte upphandla daglig verksamhet enligt Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och inte heller införa kundval enligt Lagen om 
valfrihet (LOV).  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-11, dok.nr 2016.1674. 
– Missiv, daterad 2014-04-15, dok.nr  KS 66917.       
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.s.johansson@habo.se 

 

Svar på remiss till barn- och utbildningsnämnden: Uppföljning 
av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 
(Dnr KS 2016/00251) 

Förslag till beslut  

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

återrapportering och överlämnar den som svar på remiss: Uppföljning av 

verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 

ett sammanfattade styrdokument för förvaltningens arbete mot 

kränkande behandling/diskriminering våren 2017.  

3. I samband med läsårsstart 2017/2018 är styrddokumentet implementerat 

och gällande. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 (§ 32) att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2016 

återkomma med en komplett lista och analys över verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut från år 2010 till 2015. 

Kommunstyrelsens kansli har sammanställt en lista över fullmäktiges beslut 

som fattats under perioden som innebär verkställighet och begär nu svar från 

respektive nämnd kring hur status för verkställigheten hos nämndens 

respektive beslut ser ut. 

Barn- och utbildningsnämnden har enligt sammanställningen att 

återrapportera verkställigheten av fem fullmäktigebeslut, fyra motioner och 

ett medborgarförslag. 

Förvaltningen har enligt tidigare verkställighetsrapportering återrapporterat 

att fyra fullmäktigebeslut har verkställts. För dessa har nämnden att ta 

ställning till om tidigare svar är korrekt och vid nej ange ny kommentar. 

Motion Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av 

skolornas arbete mot mobbning har enligt tidigare 

verkställighetsrapportering inte rapporterats som verkställd. Nämnden har 

att ta ställning till om fullmäktiges beslut vid denna återrapportering är att 

anse som verkställd och vid nej ange kommentarer till varför så inte skett. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 

förvaltningens återrapportering och överlämnar den som svar på remiss: 
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Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 

Vidare föreslås att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa ett 

sammanfattade styrdokument för förvaltningens arbete mot kränkande 

behandling/diskriminering våren 2017. Vid läsårsstart 2017/2018 är 

styrddokumentet implementerat och gällande. 

 
Ärendet 

Förvaltningens återrapportering följer de anvisningar som 

kommunstyrelsens kansli bifogat i ärendet. 

Redovisning av berett medborgarförslag om övergång till 
utomhuspedagogik inom förskoleverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19: 1. Fullmäktige beslutar, mot 

bakgrund av skolnämndens yttrande 2011-05-16 § 27 att 

medborgarförslaget ska anses besvarat. 2 Fullmäktige uppdrar till 

skolnämnden att införa ”utomhuspedagogik” vid en förskola. 

Rapporterad som verkställt år 2013. 

Är tidigare svar korrekt? Ja och nej. 

Kommentar: Junibacken heter idag Slottsbackens förskola och har en enhet 

– Borgen – med uttalad utomhuspedagogik. Barnen sover inomhus men har 

heldagar utomhus. 

Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av skolornas 
arbete mot mobbning 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23: Fullmäktige beslutar att motionen 

ska anses besvarad, (med hänvisning till skolnämndens beslut där 

skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 

skolförvaltningens arbete mot kränkande behandling. De nya riktlinjerna ska 

delges fullmäktige för kännedom). 

Är beslutet verkställt? Ja och nej 

Del av beslut som förvaltningen rapporterar som verkställt: Uppdraget till 

förvaltningen att göra en översyn av arbetet mot kränkande behandling 

rapporterades till dåvarande skolnämnd 2014-06-16 SKN § 43.  

Med utgångspunkt i gällande bestämmelser och utredningens beskrivning 

presenterade förvaltningen en handlingsplan för hur förvaltningen ska 

implementera ett kvalitetssäkrat arbetssätt i frågor som rör diskriminering 

och kränkande behandling. 

Vid skolnämndens sammanträde 2014-11-03 SKN § 75 antog nämnden nio 

av utredningens förslag rörande ramar och inriktning för det fortsatta 

arbetet. Förslagen låg i linje med utredningens förslag men med 

anpassningar för att tydliggöra och vägleda i ett instruerande sammanhang. 
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Förslagen var behandlade i förvaltningens ledningsgrupp och i en speciellt 

tillsatt grupp för beredning av utredningens förslag.  

Ett förslag som nämnden antog var visionen Barn och elever ges lika 

rättigheter och möjligheter i en trygg miljö fri från diskriminering och 

kränkande behandling. 

Ett annat förslag som antogs var att Skolverkets allmänna råd om arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling ska utgöra rutiner i 

oförändrad eller anpassad form där råden utgör riktmärke för vad en rutin 

minst måste innefatta. 

Rörande de övriga förslagen från utredningen har ledningsgruppen och 

förvaltningschef fattat beslut. 

Ett av utredningens förslag var att utse en arbetsgrupp. Gruppen har utsetts 

av ledningsgruppen och består av representanter från barn- och elevhälsan, 

skolledare och från den centrala förvaltningen med uppdraget att 

kontinuerligt följa forskningsutveckling inom området och även att samla 

och sprida goda exempel inom förvaltningens verksamheter. 

Arbetet är alltjämt pågående och ses även som en lärandeprocess för att 

säkra att förskolornas och skolornas arbete mot kränkande 

behandling/diskriminering fokuserar på det förebyggande arbetet och i 

enlighet med aktuell forskning. Vid tre olika tillfällen har föreläsare med 

både juridiska och pedagogiska kunskaper inom området bjudits in för 

föreläsningar för skolledare och övrig personal. Ytterligare föresläsningar 

planeras. 

Ytterligare del i lärandeprocessen är den inkluderingsutbildning som samtlig 

personal i förvaltningen går och som sträcker sig över tre år. Den syftar till 

att ge personalen ett inkluderande förhållningsätt i arbetet med barn och 

elever och utgör en del i det förebyggande arbetet mot kränkande 

behandling och diskriminering. 

Del av beslut som förvaltningen rapporterar som ej verkställt: De nya 

riktlinjerna ska delges fullmäktige för kännedom. 

I skolnämndens beslut § 43 2014-06-16 framgår att förvaltningens avsikt 

under hösten 2014 var att presentera de regler, interna rutiner och övriga 

förändringar som förvaltningen har infört eller avser att införa i syfte att 

förbättra arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Någon 

sådan redovisning har inte gjorts. 

Skälet till detta handlar bl.a. om att all personal ännu inte genomgått 

utbildningen som ska bidra till att ge verktyg och ett inkluderande 

förhållningssätt, särskilt gentemot de barn och elever som lättare än andra 

hamnar i konflikter. 
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Redovisning av beredd motion om införande av ”Kämpemodell” i 
grundskolan 

Fullmäktiges beslut 2013-03-25: Fullmäktige beslutar att motionen ska 

anses besvara (med hänvisning till skolnämndens beslut där nämnden 

uppdrar till förvaltningen att genomföra en utredning i enlighet med 

förvaltningens förslag och att en extern granskare anlitas i början av 2013 

och en rapport lämnas till skolnämnden under våren). 

Rapporterad som verkställt år 2014. 

Är tidigare svar korrekt? Ja 

Motion om att erbjuda utbildning för att inhämta samhällsinformation 

Fullmäktiges beslut 2013-06-10: 1. Fullmäktige beslutar att bifalla 

motionen. 2. Fullmäktige beslutar att uppdra till bildningsnämnden att 

planera och genomföra ett it-projekt där unga lär äldre inför sommaren 

2013. 

Rapporterad som verkställt år 2014. 

Är tidigare svar korrekt? Ja 

Motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga 

Fullmäktiges beslut 2013-09-23: Fullmäktige beslutar uppdra till 

skolnämnden att fr.o.m. 1 januari 2014 införa möjligheten till 25 timmars 

vistelsetid i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska 

gälla under hela året och under lov, men inte under kvällar och helger. Den 

utökade vistelsetiden inom förskolan ska hantera inom 2014 års budgetram. 

Fullmäktige uppdrar till skolnämnden att revidera aktuella regelverk i 

enighet med beslutet. 

Rapporterad som verkställt år 2014. 

Är tidigare svar korrekt? Ja 

Beslutsunderlag 

– Remiss: Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

2010-2015, KS 2016/00251 

– Anvisningar – återrapportering av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 

– Excelark med tidigare redovisning av verkställighet 

– Sammanträdesprotokoll KF § 70, 2013-09-23, Redovisning av beredd 

motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga, 

motionär Anders Nilfjord (FP) 

– Sammanträdesprotokoll KF § 49, 2013-06-10, Redovisning av beredd 

motion om att erbjuda utbildning för att underlätta för pensionärer att 

inhämta samhällsinformation via moderna kommunikationssystem, 

motionär: Lisbeth Bolin (C) 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-17 BOU 2016/00572 nr 23638 

 

– Sammanträdesprotokoll KF § 7, 2013-03-25, Redovisning av beredd 

motion om införande av ”Kämpemodell” i grundskolan, motionärer: 

Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

– Sammanträdesprotokoll KF § 47, 2012-04-23, Redovisning av beredd 

motion med förslag om en översyn av skolornas arbete mot mobbning, 

motionär: Anders Nilfjord (FP) 

– Sammanträdesprotokoll KF § 140, 2011-12-19, Redovisning av berett 

medborgarförslag om övergång till utomhuspedagogik inom 

förskoleverksamheten 

– Skolnämndens sammanträdesprotokoll § 75, 2014-11-03 

– Tjänsteskrivelse, 2014-10-10, SKN 2014/583 nr 2014.4379 

– Skolnämndens sammanträdesprotokoll § 43, 2014-06-16 

– Handlingsplan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

– Utredningens förslag till åtgärder i arbetet mot kränkande behandling 

och diskriminering  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens ledningsgrupp

 











Diarienummer
Motion/medborgarf
örslag Ärende Anmäld till KF Status Äldre än 1 år? Eventuell kommentar

2016/00517 Motion Motion: Belysning på kommunens förskolor 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00525 Motion
Motion om handlingsplan för värnande av det 
lokala kulturarvet 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00516 Motion Motion: Inrättande av samåkningsparkering 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00356 Motion
Motion: Ritualslaktat kött i kommunens 
verksamheter  2016‐06‐13 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00382 Motion Motion: Kommunal hyresgaranti 2016‐06‐13 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00355 Motion Motion: Säkra busshållplatser i hela kommunen 2016‐06‐13 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00384 Motion Motion: Reformerat kösystem Håbohus 2016‐06‐13 Remitterad till KS för beredning Nej Vidareremitterat till Håbohus för yttrande
2016/00383 Motion Motion: Lokal kontanthantering 2016‐06‐13 Färdigberedd Nej På väg upp till KF för beslut

2015/00235 Motion
Motion: Placering av solceller på kommunens 
fastigheter 2016‐05‐10 Återremitterad Nej Återremiss från tekniska utskottet

2016/00227 Motion
Motion: Meriterande med folkbokföring för 
Håbobor vid kommunala anställningar 2016‐04‐04 Färdigberedd Nej På väg upp till KF för beslut

2016/00130 Motion Motion: Försäljning av fastighet i Draget 2016‐02‐29 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00166 Motion

Motion: Införande av generationsbryggor mellan 
barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor 2016‐02‐29 Färdigberedd Nej På väg upp till KF för beslut

2016/00133 Motion
Motion: Behov av korttidsboende i Håbo 
kommun 2016‐02‐29 Remitterad till KS för beredning Nej Vidareremitterat till VON för yttrande

2015/00316 Motion
Motion: Mobil‐ och surfplatteförbud i 
grundskolan 2015‐11‐16 Återremitterad Nej Återremitterat av KS 2016‐09‐05

2015/00315 Motion Motion: Införande av 30‐sträcka längs Åsleden 2015‐11‐16 Återremitterad Nej Återremitterat av KF 2016‐05‐02, 

2015/00318 Motion Motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden 2015‐11‐16 Återremitterad Nej
Återremitterat av KS 2016‐04‐11, på väg 
upp till KF för nytt beslut

2015/00317 Motion Motion: Förskola i Krägga 2015‐11‐16 Färdigberedd Nej På väg upp till KF för beslut

2015/00327 Motion
Motion: Energieffektivisering mellan ishall och 
simhall 2015‐11‐16 Återremitterad Nej

Återremitterat av tekniska utskottet 2016‐
03‐01

2015/00319 Motion Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm 2015‐11‐16 Remitterad till KS för beredning Nej Vidareremitterat till VON för yttrande

2014/00083 Motion Motion: Dyarneområdet 2014‐04‐28 Remitterad till KS för beredning Ja Beräknas tas upp till KF 2016‐12‐12

Redovisning av ej färdigberedda motioner 



Diarienummer
Motion/medborgarf
örslag Ärende Anmäld till KF Status Äldre än 1 år? Eventuell kommentar

2016/00524 Medborgarförslag Medborgarförslag: Avskaffa arvode för vigsel 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00485 Medborgarförslag
Medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på 
Granåsen 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00469 Medborgarförslag Medborgarförslag: Cykelplan 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00454 Medborgarförslag

Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad 
trafiksäkerhet (södra in‐/utfarten väg 545/840 
Bålsta) 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00400 Medborgarförslag
Medborgarförslag: Ta bort vägbommen på 
Skeppsvägen 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00448 Medborgarförslag
Medborgarförslag: Tillgänglighet till kommunens 
båtramp vid Aronsborg 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00493 Medborgarförslag
Medborgarförslag: Utökad belysning vid 
Kvarnkojan på Granåsen 2016‐09‐26 Remitterad till KS för beredning Nej

2016/00377 Medborgarförslag
Medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför 
kommande livsmedelsupphandling 2016‐06‐13 Färdigberedd Nej På väg upp till KF för beslut

2016/00344 Medborgarförslag Medborgarförslag: Skolskjuts oktober‐mars 2016‐06‐13 Remitterad till KS för beredning Nej
Vidareremitterat till BOU för yttrande 
senast 2016‐10‐01

2016/00301 Medborgarförslag
Medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat 
integrationsarbete i Håbo kommun 2016‐05‐02 Remitterad till KS för beredning Nej

2015/00335 Medborgarförslag
Medborgarförslag: Djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen 2016‐02‐29 Färdigberedd Nej Beräknas tas upp på KF 2016‐11‐07

2015/00340 Medborgarförslag
Medborgarförslag: 4H‐gård när Stall Skörby läggs 
ner 2016‐02‐29 Färdigberedd Nej Beräknas tas upp på KF 2016‐11‐07

2016/00048 Medborgarförslag Medborgarförslag: Hundrastgård i Skokloster 2016‐02‐29 Färdigberedd Nej Beräknas tas upp på KF 2016‐12‐12

2015/000339 Medborgarförslag Medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 2016‐02‐29 Remitterad till KS för beredning Nej

2015/00323 Medborgarförslag
Medborgarförslag: Nytt permanent motionsspår 
på Åsen 2015‐12‐14 Färdigberedd Nej Beräknas tas upp på KF 2016‐11‐07

2014/00060 Medborgarförslag

Medborgarförslag: Förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i 
Bålsta 2014‐04‐07 Återremitterad Ja

Återremitterat av KF 2016‐06‐13, på väg 
upp till KF för nytt beslut

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag



Diarie‐
nummer

Ärende Kommunfullmäktiges beslut Datum Paragraf
Verkställt? 
Ja/nej/delvis

Kommentar Rapporterat av

KS 
2007/00033

Beslut om uppförande av ett 
äldreboende inom Dalängen, 
Bålsta tätort

1. Fullmäktige beslutar att ett äldreboende med 40 lägenheter ska byggas. 
Äldreboendet ska ägas av Håbo kommun och finansieras ur kommunens 
investeringsmedel för år 2010 och 2011. 2. Fullmäktige uppdrar till 
socialnämnden och miljö‐ och tekniknämnen att tillsammans genomföra 
projektet

2010‐03‐01 § 6 Ja
Beslutet är verkställt genom att Solängens äldreboende byggdes. Första 
inflyttning var 1 mars 2013 då 20 brukare kom till Solängen.

Vård‐ och 
omsorgsnämnden

KS 
2010/00058

Redovisning av beredd motion 
om prissättning av UL‐ och SL‐
kort

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen och därmed verka för att SL:s kort 
till och från Bålsta prismässigt ska jämställas med kort gällande för 
Stockholms län. 

2010‐10‐11 § 82 Ja
Kommunen verkar löpande för borttagande av Bålstatillägget med 
kollektivtrafikförvaltningen och uppmärksammar frågan i remissyttranden 
på styrdokument och liknande

Plan och utveckling

KS 
2009/00048

Redovisning av motion om 
regler för färdtjänst och 
riksfärdtjänst

Fullmäktige beslutar att bifalla motionen innebärande att socialnämnden ges 
i uppdrag att genomföra en översyn av reglerna för färdtjänst och 
riksfärdtjänst i enlighet med motionens förslag. 

2010‐11‐15 § 107 Ja
Beslutet verkställdes genom att socialnämnden 2011‐11‐01 beslutade att 
gränsen för färdtjänst utökades från 2 mil till 6 mil. Nämndens beslut gäller 
från 2012‐03‐01. 

Vård‐ och 
omsorgsnämnden

KS 
2010/00043

Redovisning av berett 
medborgarförslag om 
gatubelysning och 
gatuunderhåll efter 
väppebyvägen, Bålsta tätort

Fullmäktige belutar med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens yttrande 
att förslaget bifalls i enlighet med miljö‐ och tekniknämndens förslag 2010‐09‐
28 §81 (kommunen bör ansvara för att belysning sätts upp på 
Väppebyvägen)

2010‐12‐06 § 121 Ja Belysning har satts upp enligt kommunfullmäktiges beslut KS ‐ Tekniska 

KS 
2010/00059

Redovisning av beredd motion 
om öppnande av 
pendeltågsstationens södra 
entré

1. Fullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen med 
hänvisning till redovisad utredning att i samband med kommande 
förhandlingar med SL och Trafikverket aktualisera och bevaka ärendet. ... 

2011‐02‐28 § 12 Ja

Kommunen verkar löpande för öppnande av pendeltågsstationens södra 
entré i dialogen med kollektivtrafikförvaltningen och trafikverket. 
Finansiering ryms dock inte inom ramen för Bålsta centrumprojekt eller 
tvåhusexploateringen. 

Plan och utveckling

KS 
2010/00115

Redovisning av beredd motion 
om restaurering av 
järnvägsparken

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens yttrande 
2011‐01‐26 § 13 att bifalla motionen (Enligt beslut i miljö‐ och 
tekniknämndens sammanträde 2008‐09‐02 uppdrogs åt förvaltningen att ta 
fram ett upprustningsförslag och kostnadskalkyl för återskapande av 
järnvägsparken (MTN § 95). På grund av resursbrist har förvaltningen ännu 
inte kunnat genomföra detta. Förvaltningen ser det som angeläget att detta 
uppdrag nu prioriteras. Medel för förstudie och projektering finns avsatta i 
2011 års investeringsbudget)

2011‐03‐28 § 13 Ja Restaureringen av Järnvägsparken är avslutad. KS ‐ Tekniska 

KS 
2010/00088

Redovisning av beredd motion 
om lokal produktion av biogas

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens yttrande 
och kommande utredningar samt pågående diskussioner att bifalla 
motionen. (Av miljö‐ och tekniknämndens utredning framgår 
sammanfattningsvis att kommunen under 2011 kommer att ingå 
medlemskap i Biogas Öst. Samar‐betet med Upplands‐Bro fortlöper samt i 
och med uppdateringen av avfalls‐planen och avtalet med Ragnsells löper ut 
kommer nya möjligheter att ställa krav på utsortering av matavfall att kunna 
ställas. Möjligheten att kombinera en eventuell kraftvärmeanläggning med 
biogasproduktion diskuteras med företrädare för Ransells och Eon. )

2011‐03‐28 § 33 Ja
Kommunen sorterar ut matavfall som går till biogasproduktion och vi är 
medlemmar i Biogas Öst

Plan och utveckling

KS 
2010/00101

Redovisning av berett 
medborgarförslag om utökning 
av busstrafiken till och från 
Krägga

Fullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att uppdra till 
kommunstyrelsen att anvisa ca 55 000 kr för kostnader för tillkommande 
trafik till och från Krägga med en tur med avgång från Bålsta station ca kl 8.00 
och åter Bålsta station ca kl. 9.00. Trafiken ska bedrivas från och med 
tidtabellskiftet i samband med skolstarten i augusti 2011 och fram till 
följande årsskifte. 

2011‐06‐13 § 67 Ja

KF beslutade att trafiken ska bedrivas från och med augusti 2011. 
Kommunen har dock inte längre ansvar för kollektivtrafiklinjerna och 
planering av dessa. Medborgardialogen i Krägga, där UL medverkade, 
uppmärksammade vikten av en god kollektivtrafik. 

Plan och utveckling

2010/00009

Redovisning av berett 
medborgarförslag om 
inrättande av två naturreservat 
på kommunägd mark inom 
Bålsta tätort. 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens beslut 
2011‐04‐06, § 39, om utredning av skyddsformer för de båda om‐rådena, att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. (Av miljö‐ och tekniknämndens 
beredning och beslut 2011‐04‐06, § 39, framgår att nämnden beslutat att 
utreda förutsättningarna för naturreservat eller andra skyddsformer för 
Lillsjön och Båtsbacken, båda Bålsta tätort.) 2. Fullmäktige uppdrar till miljö‐ 
och tekniknämnden att informera förslagsställaren om nämndens kommande 
ställningstagande till skyddsformer för de båda områdena

2011‐06‐13 § 69 Ja

Plan‐ och utvecklingsavdelningen arbetar aktivt med frågor rörande 
naturmiljöer med mångfald, bland annat inom ramen för den miljöstrategi 
som antagits efter att medborgarförslaget lämnades in. I det nu pågående 
arbetet med översiktsplanen identifieras också vilka naturområden som 
skulle vara av mest strategisk vikt att skydda på lämpligt sätt. I Bålsta tätort 
arbetar plan‐ och utvecklingsavdelningen dessutom med att ta fram en 
grönstrukturplan för att genom den kunna värdera vilka naturområden som 
kan avsättas som naturreservat. Samtidigt har bygg‐ och miljöförvaltningen 
för avsikt att rekrytera en kommunekolog, vilket ytterligare kommer 
förstärka kommunens kompetens på området.

Plan och utveckling

Ärenden Rapportering verkställighet 



Diarie‐
nummer

Ärende Kommunfullmäktiges beslut Datum Paragraf
Verkställt? 
Ja/nej/delvis

Kommentar Rapporterat av

Ärenden Rapportering verkställighet 

KS 
2008/00068

Beslut om övertagande dels av 
konstgräsplan och dels av 
byggnad från Håbo FF

1. Fullmäktige beslutar att ett avtal tecknas mellan Håbo FF/Håbo FF arena AB
och kommunen om överlåtelse av anläggning konstgräsplan (del Väppeby 
7:218) till  ett pros på 6188 tkr under förutsättning att Håbo FF/Håbo FF 
Arena AB kan styrka kostnaderna för anslutningsavgift på 37 tkr och för en 
elcentral på 79 tkr som saknades för bedömning av anskaffningsvärdet på 
konstgräsplanen. 7. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att uppta nya lån på högst 7050 tkr för att finansiera lösen av 
borgensåtagandena för anläggningen konstgräsplan på 6200 tkr och för 
checkkrediten högst 500 tkr samt för övertagandet av byggnaderna på 
fastigheten Övergran 6:6. 8. Fullmäktige beslutar att miljö‐ och 
tekniknämnden får i uppdrag att utreda vidare och återkomma till fullmäktige
med ett kostnadsförslag för färdigställandet av konstgräsplan där 
anläggningen är beläget idag alternativt flytta konstgräsanläggningen till 
skyddsvallen. 9. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att 
besluta om samtliga följdavtal om ekonomiska mellanhavanden mellan 
kommunen och Håbo FF med anledning av detta beslut

2011‐09‐26 § 102 ja Kommunen har övertagit planen och skuldfrågan är löst.
KS ‐ Kultur‐ och 
livsmiljö

KS 
2010/00109

Redovisning av berett 
medborgarförslag om övergång 
till utomhuspedagogik inom 
förskoleverksamheten

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av skolnämndens yttrande 2011‐05‐16 
§27 att medborgarförslaget ska anses besvarat. 2. Fullmäktige uppdrar till 
skolnämnden att införa "utomhuspedagogik" vid en förskola

2011‐12‐19 § 140 Ja
Slottsbackens förskola, tidigare Junibacken, har en enhet ‐ Borgen ‐ med 
uttalad utomhuspedagogik. Barnen sover inomhus men har heldagar 
utomhus. 

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

KS 
2010/00095

Redovisning av berett 
medborgarförslag om gång‐ 
och cykelvägar med mera inom 
Stämsviksområdet

1. Fullmäktige noterar förslagen gällande dels gång‐ och cykelväg och dels 
ordnande av en utrymningsväg kommer genomföras i enlighet dels med miljö‐
och tekniknämndens beslut 2011‐12‐07 §§121‐122 (Nämndens beslut: 1. 
Uppdra till miljö‐ och teknikförvaltningen att bygga en utrymningsväg mellan 
Stämsvik och Ekolskrog samt iordningsställa den gamla banvallen till gång‐ 
och cykelväg mellan Krägga badplats och Stämsvik våren 2012. ) 

2012‐02‐27 § 10 Ja

Banvallen mellan Krägga badplats och Stämsvik är iordningsställd till gång‐ 
och cykelväg år 2012. Utrymnigsväg/räddningsväg är ej utförd då annan, 
tillfällig lösning genomförts enligt överenskommelse med de boende. 
Lösningen var att en gång‐ och cykelväg byggdes istället för räddningsvägen 
då medel för räddningsvägen saknades. Gång‐ och cykelvägen skullekunna 
användas av räddningstjänsten i stället för räddningsvägen. 
Utrymningsväg/räddningsväg kommer att anläggas under hösten 2016.

KS ‐ Tekniska 

KS 
2010/00083

Redovisning av beredd motion 
om gång‐ och cykelväg till 
Stämsvik

Fullmäktige beslutar med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens beslut 
2011‐12‐07 §121 att motionen ska anses besvarad  (Nämndens beslut: 1. 
Uppdra till miljö‐ och teknikförvaltningen att bygga en utrymningsväg mellan 
Stämsvik och Ekolskrog samt iordningsställa den gamla banvallen till gång‐ 
och cykelväg mellan Krägga badplats och Stämsvik våren 2012. ) 

2012‐02‐27 § 11 Ja

Banvallen mellan Krägga badplats och Stämsvik är iordningsställd till gång‐ 
och cykelväg år 2012. Utrymnigsväg/räddningsväg är ej utförd då annan, 
tillfällig lösning genomförts enligt överenskommelse med de boende. 
Lösningen var att en gång‐ och cykelväg byggdes istället för räddningsvägen 
då medel för räddningsvägen saknades. Gång‐ och cykelvägen skullekunna 
användas av räddningstjänsten i stället för räddningsvägen. 
Utrymningsväg/räddningsväg kommer att anläggas under hösten 2016.

KS ‐ Tekniska 

KS 
2011/00086

Redovisning av beredd motion 
om råttsäkrade uteserveringar

Fullmäktige beslutar med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens beslut 
2011‐12‐07 §118 att motionen ska anses besvarad (Byggavdelningen ska ge 
rekommendationer enligt följande: "Eftersom det i allmänhet inte krävs 
bygglov för uteserveringar kan byggavdelningen inte ställa krav utan endast 
ge rekommendationer kring råttsäkra uteserveringar. Utifrån detta föreslår 
byggavdelningen följande riktlinjer:
– Tätheten bör utformas så att mat och dylikt inte kan hamna i skrymslen
– Potentiella ”gömställen” bör byggas bort, under och kring uteserveringen
– Minimera växtligheten genom att ta bort träd och buskar som kan ge 
råttorna skydd och dölja deras hål.”)

2012‐02‐27 § 12 Ja

Bygg‐och miljöförvaltningen har fullföljt uppdraget och lämnar dessa råd 
och anvisningar vid förfrågningar och förekommande myndighetsbeslut. 
Det kan noteras att det inte har kommit till förvaltningens kännedom att 
det idag råder problem med råttor vid uteserveringar.  

Bygg‐ och 
miljönämnden



Diarie‐
nummer

Ärende Kommunfullmäktiges beslut Datum Paragraf
Verkställt? 
Ja/nej/delvis

Kommentar Rapporterat av

Ärenden Rapportering verkställighet 

KS 
2011/00176

Redovisning av beredd motion 
med förslag om att 
färdtjänstberättigads 
medresenär ska få medfölja till 
reducerad alternativt ingen 
kostnad för resenären

Fullmäktige beslutar att bifalla motionen (socialnämnden kommer att i 
särskilt ärende föreslå fullmäktige att besluta att färdtjänstberättigad person 
har rätt att ta med medresande utan extra kostnad)

2012‐04‐23 § 48 Ja
Beslutet är verkställt från och med 1 juni 2012 då en medresenär får 
medfölja kostnadsfritt. 

Vård‐ och 
omsorgsnämnden

KS 
2010/00103

Medborgarförslag ‐ 
utomhusscen med tillhörande 
cafe/naturlig samlingsplats

Fullmäktige beslutar att förslaget om att inrätta en utomhusscen med mera 
ska beaktas i samband med pågående planering dels av Gröna Dalenområdet 
och dels av Bålsta centrum. Därmed ska medborgarförslaget anses besvarat.

2012‐06‐11 § 62 Ja

Bålsta Centrum: Arbete pågår med detaljplan för den första etappen. 
Programidén för Bålsta centrum rymmer ingen utomhusscen men 
mötesplatser av annat slag. Gröna dalen : Arbetet med planprogram för 
Gröna dalen pågår. Inehållet i Gröna dalen kommer vara varierat och där 
utomhusscen är ett troligt innehåll. Ett planprogram är inte juridiskt 
bindande utan en viljeriktning som bl.a. kan peka ut var den bästa 
lokaliseringen av en utomhusscen och dylikt är, vilket också avses ske i det 
kommande programmet. 

Plan‐ och utveckling

KS 
2011/00155

Medborgarförslag‐ Genomför 
en strandskyddsinvestering 
med avseende på naturvärden 
och värden för det rörliga 
friluftslivet i syfte att skapa ett 
bedömningsunderlag för vilka 
strandnära områden som bör 
ha ett utökat strandskydd

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. (Håbo kommun har för ambition att 
samverka med Länsstyrelsen i arbetet att se över det utökade strandskyddet. 
Bland annat genom att tillhandahålla planeringsunderlag som kommunen 
producerat redan i form av de strand‐skyddsinventeringar som redan 
genomförts.)

2012‐06‐11 § 63 Ja
I arbetet med att se över det utökade strandskyddet har Håbo kommun haft
inledande möten och diskussioner med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 
meddelat att en översyn av det utökade strandskyddet pågår. 

Plan och utveckling

KS 
2009/00065

Redovisning av berett 
medborgarförslag om 
avskjutning av kanadagäss då 
fåglarna kan betraktas som en 
sanitär olägenhet

Fullmäktige uppdrar till miljö‐ och tekniknämnden att redan under 
innevarande säsong (2012) genomföra åtgärder vid Kalmarsandsviken för att 
skrämma bort fåglarna och därigenom dels säkra trivseln för badande och 
dels åstadkomma minskade föroreningarna från fåglarna. Fullmäktige 
beslutar därmed att anse medborgarförslaget besvarat. 

2012‐06‐11 § 64 Ja

Miljö‐ och teknikförvaltningen har gett kommunens viltvårdare uppdrag att 
regelbundet störa de kanadagäss och vitkindade gäss som mellanlandar i 
Kalmarsandsviken under flyttperioden aug‐okt. Stängsel har satts upp i 
strandlinjen för att hindra inflygning (hindrar dock inte den mindre 
vitkindade gåsen). Bryggorna har bytts ut till bryggor som gässen inte ska 
tycka om att sitta på. 

KS ‐ Tekniska 

KS 
2012/00037

Redovisning av beredd motion 
om att använda grön asfalt 
istället för asfalt som är kräver 
mer energi vid framställning

Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö‐ och tekniknämndens beslut om 
att utreda användning av "grön" asfalt, att motionen bifalls

2012‐09‐24 § 104 Ja

Ärendet har muntligt återrapporterats till miljö‐ och tekniknämnden. Grön 
asfalt har lagts ibland annat Skörbyområdet. Grön asfalt används där det 
ärmöjligt och lämpligt med hänsyn till ytans användning och typ av 
underhåll somska utföras.

KS ‐ Tekniska 

KS 
2012/00041

Redovisning av berett 
medborgarförslag med förslag 
om att en vägbom efter 
Snäppvägen, Bålsta tätort, 
flyttas

Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö‐ och tekniknämndens beslut om 
att vägbommen ska flyttas enligt önskemål, att medborgarförslaget bifalls

2012‐09‐24 § 94 Ja Bommen är flyttad. KS ‐ Tekniska 

KS 
2011/00016

Redovisning av berett 
medborgarförslag om att 
genomföra en 
medborgardialog om 
förnyelsebar energi och 
energisparande

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens yttrande 
2012‐08‐27 §83 att bifalla förslaget

2012‐11‐12 § 114 Ja

Inriktningarna i den nu antagna miljöstrategin återföljs av aktiviteter i 
kommunens verksamheter. Bland annat läggs stort fokus på ökad kunskap 
och information gentemot invånarna. Under första kvartalet 2016 har 
kommunen bjudit in invånare och företagare till öppet hus på temat 
förnyelsebar energi, bland annat med tips på energisparande åtgärder. 
Under detta möte hamnade mycket fokus på solenergianläggningar. Mötet 
var en enklare form av medborgardialog.

Plan och utveckling

KS 
2011/00178

Redovisning av berett 
medborgarförslag om 
ordnande av ett minnesmärke 
över Lennart Lundqvist

2. Fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att finansiera 
minnestavlan och därmed ska medborgarförslaget anses besvarat

2012‐12‐17 § 135 Ja
Minnesmärket invigs i samband med 40 års jubileumet av 
Fridegård/statarmuseet i Övergran den 7 september. Inviger gör Agneta 
Hägglund kl. 11.00.

KS ‐ Kultur‐ och 
livsmiljö



Diarie‐
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KS 
2012/00068

Redovisning av beredd motion 
om införande av 
"Kämpemodell" i grundskolan. 

Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad (med hänvisning till 
skolnämndens beslut där nämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra 
en utredning i enlighet med förvaltningens förslag och att en extern 
granskare anlitas i början av 2013 och en rapport lämnas till skolnämnden 
under våren )

2013‐03‐25 § 7 Ja

I samband med skolnämndens yttrande över motionen den 8 november 
(SKN § 81) fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning.Utredningens uppdrag vara att granska arbetet med eleverna i 
olika specialgrupper i grundskolan och Kämpe för att se hur verksamheten 
bedrivs i förhållande till elevernas behov, aktuell forskning, 
styrdokumenten och om möjligt föreslå förbättringar. Granskningen skulle 
också försöka ge förslag på en mer effektiv organisation, ekonomiska 
underlag och tidplan. Inom detta område gav även kommunens revisorer 
2013 pwc i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens arbete 
med ”Elever i behov av särskilt stöd”.  I december 2013 presenterades 
utredningens resultat, med förslag till ett antal utvecklingsområden. Utifrån 
resultatet fick barn‐ och utbildningsförvaltningen nämndens uppdrag att ta 
fram en handlingsplan baserad på de identifierade utvecklingsområdena. 
En sådan handlingsplan har i juni 2014 presenterats för skolnämnden (SKN 
§ 46). Skolnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta det 
pedagogiska utvecklingsarbetet utifrån inriktningen i föreslagen 
handlingsplan.

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

KS 
2012/00091

Medborgarförslag om 
uppförande av ett 
utomhusgym i anslutning till 
motionsspåret i Viby

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till bildningsnämndens och miljö‐ och 
tekniknämndens respektive yttrande att medborgarförslaget ska anses 
besvarat (i arbetet med 2014 års budget kommer förslag om att 200 tkr 
avsätts för att anlägga ett utegym vid Vibyspåret)

2013‐04‐22 § 22 Ja
Gatu‐ och parkenheten har under 2015 byggt och färdigställt ett 
utomhusgym vid Vibyspåret. Deta invigdes den 15/6 2015

KS ‐ Tekniska 

2012/00063
Motion om inrättande av ett 
demensteam

Fullmäktige uppdrar till socialnämnden att i samband med nämndsbudget för 
år 2014 beakta möjligheten att inrätta ett demensteam inom 
socialförvaltningen. Motionen anses därmed besvarad

2013‐04‐22 § 32 Ja Beslutet är verkställt och ett demensteam startas i oktober 2014.
Vård‐ och 
omsorgsnämnden

2011/00204
Motion om inrättande av 
tillfälliga 
fullmäktigeberedningar

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
komplettera tidigare beslutat uppdrag, 2013‐04‐22 §27 till kommunstyrelsen 
med att styrelsen även ska redovisa förslag på lämpligt inrättande av 
fullmäktigeberedningar. Motionen ska därmed anses besvarad. 

2013‐06‐10 § 48 Ja

Fullmäktige beslutade 2013‐04‐22, § 27, om en ny politisk organisation där 
tillfälliga beredningar ska brukas i en högre utsträckning. Dessutom har 
tillfälliga fullmäktigeberedningar under året arbetat med Vision 2030, 
Flykting‐ och integrationspolitiskt program samt den nya politiska 
organisationen.

KS‐ kansliet

KS 
2012/00047

Motion om att erbjuda 
utbildning för att inhämta 
samhällsinformation

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 2. Fullmäktige beslutar att 
uppdra till bildningsnämnden att planera och genomföra ett IT‐projekt där 
unga lär äldre inför sommaren 2013

2013‐06‐10 § 49 Ja

Ett försök genomfördes under sommaren 2012, vilket har sammanfattats i 
bildningsnämndens protokoll den 2 oktober 2012 (§ 58). Sommaren 2013 
genomförde bildningsförvaltningen en ny kursomgång, på liknande sätt 
som 2012. Även detta år var det Lisbeth Bolin som fungerade som 
kursledare och handledde gymnasieeleverna. Kostnaden för denna insats 
blev cirka 35 000 kronor, vilket togs inom förvaltningens totala ram. Kursen 
upplevdes som positiv av såväl kursdeltagare som deltagande ungdomar. 
Sommarjobb utlottas till ungdomar i Håbo kommun. När det gäller den här 
kursen har ungdomar handplockats från gymnasiets teknikprogram, vilket 
faller utanför rutinerna för ordinarie sommarjobb. Det beror på att det är 
viktigt att de som arbetar med de äldre och med datorer har de rätta 
kunskaperna och intresset för att arbeta med äldre. Det kan upplevas som 
orättvist att ge vissa av kommunens ungdomar förtur till sommarjobb. Från 
förvaltningen strävar vi efter en likabehandling när det gäller uttagningar 
till sommarjobb. Projektet genomfördes 2013 i enlighet med 
kommunfullmäktiges uppdrag.

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

KS 
2012/00035

Medborgarförslag om 
hundrastgård

Fullmäktige beslutar att bifalla de tre medborgarförslagen om inrättandet av 
en hundrastgård genom att uppdra till miljö‐ och tekniknämnden att uppföra 
en hundrastgård i enlighet med nämndens redovisning 2013‐05‐06 §48, 
undantaget krav om att en förening bildas för skötsel av anläggningen 

2013‐09‐23 § 60 Ja Hundrastgården är byggd och ärendet avslutat.  KS ‐ Tekniska 



Diarie‐
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KS 
2012/00043

Motion om ökad vistelsetid i 
förskolan för barn till 
föräldralediga

Fullmäktige beslutar uppdra till skolnämnden att från och med 1 januari 2014 
införa möjligheten till 25 timmars vistelsetid i förskolan och den pedagogiska 
omsorgen. Valmöjligheten ska gälla under hela året och under lov, men inte 
under kvällar och helger. Den utökade vistelsetiden inom förskolan ska 
hanteras inom 2014 års budgetram. Fullmäktige uppdrar till skolnämnden att 
revidera aktuella regelverk i enlighet med beslutet. 

2013‐09‐23 § 70 Ja

Utifrån fullmäktiges beslut att från och med 1 januari 2014 införa 
möjligheten till 25 timmars vistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg för 
barn till föräldralediga och arbetslösa har förvaltningen genom 
verksamheterna informerat vårdnadshavarna om detta. Sedan 1 januari 
2014 har möjligheten om 25 timmars vistelsetid i förskolan och pedagogisk 
omsorg erbjudits barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare.

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

KS 
2013/00080

Motion om utökad valfrihet 
genom LSS‐peng

Fullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens beslut om att 
genomföra en utredning av valfrihet för daglig verksamhet att bifalla 
motionens första attsats (att en utredning tillsätts i syfte att omfördela 
dagens LSS medel för daglig verksamhet till att bli en LSS‐peng där aktuella 
personer själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utveckling av sin dagliga 
verksemhet)

2014‐02‐24 § 119 Ja

En utredning presenterades på dåvarande socialnämndens sammanträde 
den 6 maj 2014 där nämnden beslutade att inte upphandla daglig 
verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och inte heller 
införa kundval enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Vård‐ och 
omsorgsnämnden

KS 
2013/00107

Motion om utbetalning av 
föreningsbidrag med mera

Fullmäktige beslutar att bifalla motionen (göra en utredning om totala 
kostnaden för föreningar i kommunen). 

2014‐06‐09 § 32 Ja
Redovisning av efterfrågade kostnader gjordes redan när motionen 
bereddes. Beslutet därmed verkställt

KS ‐ Kultur‐ och 
livsmiljö

2014/00081
Beslut om integrations‐ och 
flyktingpolitiskt program

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att till 
kommunstyrelsen komplettera programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska utformas. 

2014‐09‐22 § 54 Ja

En sådan handlingsplan arbetades fram i samarbete med övriga 
förvaltrungar och de kommunala bolagen och antogs av socialnämnden den 
2016‐02‐23 då nämnden beslutade "Socialnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna den kommungemensamma 
handlingsplanen för ökad integration med första uppföljning i samband 
med årsredovisningen får 20 16".

Socialnämnden

KS 
2014/00143

Beslut om riktlinjer för 
ärendehantering i Håbo 
kommun

2. Fullmäktige beslutar att de nya mallarna för protokoll och tjänsteskrivelser 
ska införas i samband med att kommunens nya ärendehanteringssystem 
driftsätts. 

2015‐06‐15 § 41 Ja
Infört i samband med att kommunens nya ärendehanteringssystem Ciceron 
driftsattes.

Kommunstyrelsen

KS 
2015/00085

Motion om framkomlighet för 
den "mjuka linjen"

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen (Motionären föreslår att 
kommunen ser till att sköta sina åtaganden gällande parkeringsövervakning, 
alternativt lejer ut detta till extern utförare, samt att när detta är åtgärdat 
kontaktar UL med en förfrågan om att den Mjuka linjen åter kan trafikera 
Bålsta Centrum.)

2015‐09‐21 § 49 Ja "Mjuka linjen" trafikerar åter Bålsta centrum. KS ‐ Tekniska 

KS 
2015/00266

Val av ortstidning för 
kungörelse av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden under perioden 
2016‐2018

2. Kommunfullmäktige beslutar att annonseringen ska utvärderas löpande 
genom kommunikationsavdelningens mätningar och statistik och om 
väsentliga förändringar sker i dessa ska ärendet tas upp för omprövning av 
fullmäktige.

2015‐12‐14 § 83 Ja Genomförs löpande av kommunikationsenheten. KS‐ kansliet

KS 
2010/00114

Redovisning av beredd moton 
om sommarlovsentreprenörer 
2011

Fullmäktige beslutar att motionen bifalls (att fortsätta med verksamheten 
med sommarlovsentreprenörer samt utöka till 30  entreprenörer)

2011‐03‐28 § 32 Ja 

Kommunfullmäktige beslutade 2011‐03‐28 att bifalla en motion 
innebärande att projektet ”Sommarentreprenörer” skulle genomföras även 
under sommaren år 2011. Projektet riktades till gymnasieelever som under 
sommarlovet gavs möjlighet att driva ”företagsverksamhet” utifrån egna 
idéer. Projektet finansierades dels av kommunstyrelsen och dels av Håbo 
Mark‐nads AB. Ett 30‐tal elever deltog i projektet med gott resultat. 
(Protokollsutdrag KSAU 2011‐10‐03 § 116) Rapport från Roligaste 
sommarjobbet 2011 finns också (hid. nr 2011.2475)

Håbo Marknads AB

KS 
2012/00024

Motion ‐ fler ungdomar i jobb

Fullmäktige beslutar med hänvisning till innehållet i gällande kollektiv‐ avtal 
mellan centrala parter, där Håbo kommun ingår som arbetsgivare, att 
motionen ska anses besvarad. (nytt centralt avtak ‐ BUI 12 ‐ gäller från 
december 2012. Avtalet innebär att den som anställs erbjuds 75 % lön inom 
avtalad ram och 25 % av anställningen utgörs av utbildnings‐ och 
introduktionsinsatser. Anställningen syftar till att länka ihop skola och 
arbetsliv. Förhandlingar pågår fortfarande gällande arbetslivsintroduktionen 
som riktar sig till arbetslösa ungdomar 19—25 år och målsättningen är att en 
central överenskommelse ska kunna vara på plats i januari 2013.)

2013‐03‐25 § 9 Ja 

Det nya centrala kollektivavtalet, BUI 12, gällande erbjudande om särskilda 
utbildnings‐ och introduktionsanställning för den som genomgått vård‐ och 
omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet började gälla den 
13 december 2012. Den 27 februari 2013 tecknades ett nytt centralt 
kollektivavtal, BAL 13, med SKL och svenska kommunalarbetarförbundet 
som centrala parter. Syftet är att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställning 
i vård‐ och omsorgsverksamhet för ungdomar 19‐25 år som är arbetslösa 
och behöver arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. 
Av den totala arbetstiden får högst 75 procent vara arbetsuppgifter, 
resterande tid ska gå till utbildning och introduktion. Denna anställning är 
en visstidsanställning i högst 12 månader. 

Personal
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2011/00139

Redovisning av berett 
medborgarförslag om att 
kommun ska ta fram en 
byggpolicy på minst 
passivhusstandard vid 
nyproduktion av bostäder och 
lokaler

Fullmäktige beslutar att uppdra till miljö‐ och tekniknämnden att noga följa 
upp energismart byggande och planerande och att arbeta efter de riktlinjer 
som SKL tar fram

2013‐04‐22 § 22 Ja 

Förvaltningen och kommunkoncernen har tillsammans fullföljt uppdraget. 
Det kan också noteras att regeringen valt att stoppa så kallade särkrav från 
kommunerna gällande energikrav utöver BBR. Från och med januari 2015 
gäller en ändring i plan‐ och bygglagen (8 kap 4 § a) som säger att alla 
byggnader ska uppfylla BBR vad gäller energihushållning och kommunens 
krav därutöver blir utan verkan. Det finns därmed inte lagstöd för en 
kommun att ställa hårdare krav så som medborgarförslaget var framställt. 
Framöver kommer uppdraget fortgå med att följa utveckling och regelverk 
inom energismart planering och byggande. 

Bygg‐ och 
miljönämnden

2014/00128

Ansökan från Bålsta skidklubb 
om kommunal borgen för 
byggnation av 
konstsnöanläggning

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna erforderliga avtal 
med Bålsta skidklubb angående säkerhet och hantering av kommunens 
borgensåtagande och hantering av intäkter samt drift och skötsel

2014‐11‐10 § 71 Ja  Avtal med Bålsta skidklubb undertecknade. Beslutet därmed verkställt
KS ‐ Kultur‐ och 
livsmiljö

KS 
2010/00071

Redovisning av berett 
medborgarförslag om 
vägskyltning, informationstavla 
och rastplats på 
Skoklosterhalvön.

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens yttrande 
2011‐02‐23 § 23 att anse medborgarförslaget besvarat. (Där kommunen är 
väghållare bör möjligheten att förbättra skyltningen ses över och geomföras 
om utrymme finns i budget. På de vägavsnitt där Trafikverket är väghållare 
kan miljö‐ och teknikförvaltningen kontakta väghållaren och diskutera om de 
är beredda att skylta enligt medborgarförslaget. )

2011‐04‐26 § 43 Delvis
Skyltning där kommunen är väghållare har setts över. Kontakt med 
Trafikverket har inte förevarit.

KS ‐ Tekniska 

KS 
2011/00152

Redovisning av beredd motion 
med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot 
mobbning

Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad (med hänvisning till 
skolnämndens beslut där skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av skolförvaltningens arbete mot kränkande behandling. De nya 
riktlinjerma ska delges fullmäktige för kännedom)

2012‐04‐23 § 47 Delvis

Uppdraget att göra en översyn av arbetet mot kränkande behandling 
rapporterades till dåvarande skolnämnd 2014‐06‐16 SKN § 43. Vid 
skolnämndens sammanträde 2014‐11‐03 SKN § 75 antog nämnden nio
av utredningens förslag rörande ramar och inriktning för det fortsatta
arbetet. Den del av beslutet som inte verkställts är att de nya riktlinjerna 
ska delges fullmäktige för kännedom. För utförligare kommentar, se 
tjänsteskrivelse från barn‐ och utbildningsförvaltningen med dnr 
2016/00572 nr 23638

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

KS 
2011/00181

Redovisning av beredd motion 
om offentlig 
motionsredovisning

Fullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomoföra en förbättrad redovisning av hanteringen 
av motioner och medborgarförslag på kommunens hemsida (Motionen yrkar 
att alla motioner och medborgarförslag inlämnade till fullmäktige ska 
redovisas på kommunens hemsida. Där ska då redovisas vid vilket 
sammanträde det planeras tas upp av beredande nämnd och motsvarande 
för fullmäktige att fatta ett beslut)

2012‐06‐11 § 72 Delvis

Motioner och medborgarförslag redovisas tydligare på kommunens 
hemsida.  Dock framgår inte datum för när ärendena ska behandlas av 
hemsidan. Förvaltningen anser att nuvarande redovisning på hemsidan är 
tillräcklig, då det är ett onödigt och tidskrävande arbetsmoment att 
uppdatera hemsidan med datum för behandling.

Kommunstyrelsen

KS 
2010/00060

Motion om uppförande av 
torgplatser

Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
miljö‐ och tekniknämndens svar gällande utredning av uppförande av 
torgplatser dels mellan Bålsta centrum och Bildningscentrum Jan Fridegård 
(BCJF) och dels vid det gamla stationshuset. (Planavdelningen har idag ett 
uppdrag att ta fram ett program för området runt Bålsta Centrum. 
Förutsättningarna för uppförande av torgplatser kommer att utredans i 
samband med framtagande av detta)

2010‐12‐06 § 130 Nej
Planeringen av Bålsta Centrum etapp 1 pågår och den slutliga utformningen 
av torgmiljöerna är inte studerad. 

Plan och utveckling

KS 
2011/00182

Redovisning om berett 
medborgarförslag om ordnandet 
av en cykelbana med sandhopp i 
Slottsskogen

Fullmäktige bifaller förslaget genom att uppdra till miljö‐ och tekniknämnden att i 
samråd med bildninsnämnden ordna den föreslagna cykelbanan på lämplig plats i 
Skokloster 2012‐06‐11 § 61 Nej

Medborgarförslaget har inte genomförts av olika anledningar. Slottsskogens 
samfällighets styrelse har inte velat ha en sådan anläggning på den plats som 
förslagsställarna önskat. Det har varit mycket svårt att hitta en lämplig plats där 
aktiviteten inte skulle orsaka störningar. Det har även saknats ekonomiska resurser 
för att genomföra projektet. Kommunfullmäktige beslutade därför 2016‐09‐26 att 
avskriva ärendet från vidare handläggning. 

KS ‐ Tekniska 

KS 
2012/00007

Redovisning av berett 
medborgarförslag med förslag 
om åtgärd mot nedskräpning

Fullmäktige beslutar med hänvisning till miljö‐ och tekniknämndens 
målsättning om kommande samarbete med olika företag genom sponsring 
för genomförande av städaktiviteter i enlighet med förslagets andemening 
att bifalla förslaget. 

2012‐09‐24 § 93 Nej

Förslaget har inte genomförts eftersom det saknas en policy för sponsring i 
kommunen. Städning av kommunen utförs genom de ungdomar 
somanställs på sommaren. Kommunfullmäktige har den 29 september 
uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till policy för 
sponsring. När detta genomförts kan beslutet verkställas. 

KS ‐ Tekniska 
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KS 
2012/00009

Motion om uppföljning och 
effektivisering av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliet förberedelser för 
inköp av föreslagen utrustning för votering med mera att motionen bifalls 

2013‐11‐11 § 91 Nej
Teknisk lösning undersöks. Kräver införande av iPads till fullmäktiges 
ledamöter först. Detta planeras vara genomfört till fullmäktiges 
sammanträde i november 2016.

KS‐ kansliet

KS 
2010/00048

Motion om att till 
kommunhusets 
sammanträdesblock införskaffa 
en utrustning för trådlös 
omröstning med mera

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliet förberedelser för 
inköp av föreslagen utrustning för votering med mera att motionen bifalls 

2013‐11‐11 § 92 Nej
Teknisk lösning undersöks. Kräver införande av iPads till fullmäktiges 
ledamöter först. Detta planeras vara genomfört till fullmäktiges 
sammanträde i november 2016.

KS ‐ kansliet

2013/00143 Beslut om företagspolicy

 2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att styrelsen ska redovisa 
förslag på en översyn av kommunens bolag med avseende på organisation 
utifrån kommunens övergripande behov. Översynen ska genomföras under 
inledande delen av kommande mandatperiod. 

2014‐02‐24 § 109 Nej
Utredning pågår. Delutredning återrapporterades till kommunstyrelsen 
2016‐05‐23. Överföring av fastigheter från Håbo Marknads AB till Håbo 
kommun pågår.

KS ‐ kansliet

2013/00148
Beslut om politisk organisation 
inför den kommande 
mandatperioden

3. Fullmäktige beslutar att politiska lärlingar ska införas i Håbo kommun och 
uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa ett detaljerat förslag i samband 
med redovisningen av motion av införande av politiska lärlingar. 

2014‐06‐09 § 30 Nej Inte påbörjat. Aktualisering och förtydligande krävs. KS ‐ kansliet
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Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 

I anslutning till uppföljningen av verkställigheten hos kommunfullmäktiges beslut år 2015 beslutade 

kommunfullmäktige 2016-04-04 § 32 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till kommunfullmäktiges 

sammanträde i november 2016 återkomma med en komplett lista och analys över verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut från år 2010 fram till datum för beslutet.  

Avgränsningar 

Kommunstyrelsens kansli har sammanställt alla beslut som kommunfullmäktige fattat under perioden 

2010-2015. Eftersom beslutet fattades i början av år 2016 gjordes en avgränsning vid årsskiftet. Det 

underlättar kommande återrapporteringar av verkställighet om de görs på helårsbasis.  

Likaså har ett visst urval av beslut fått göras. De beslut som utgör enkla verkställigheter, sådana som 

sker på automatik, återrapporteras inte. Beslut om att påteckna avtal eller att anta riktlinjer är 

exempel på sådana verkställigheter, som alltså inte redovisas i denna sammanställning. Att ta med 

alla beslut med enkla verkställigheter skulle innebära ett oerhört stort utredningsarbete.  

Huruvida eventuella uppdrag givna av kommunfullmäktige utförts eller ej återrapporteras heller inte i 

denna redovisning, eftersom fullmäktiges beslut avser verkställighet. Definitionen av uppdrag i detta 

sammanhang är något som ska återkopplas till kommunfullmäktige för att ärendet sedan ska fortgå. 

Verkställighet, å andra sidan, slutför ärendet.  

Det som återrapporteras i denna sammanställning är därmed verkställigheten av de beslut som kräver 

en större insats av förvaltningen än enklare verkställigheter gör.  

Utredningen 

Sammanställningen består, med ovanstående avgränsningar, av 49 ärenden. Kommunstyrelsens 

kansli har tagit fram sammanställningen genom genomläsning av fullmäktigebeslut för perioden 

2010-2015. Återrapporteringen av de ärenden som ska verkställas av andra nämnder har remitterats 

till dessa nämnder och därefter har resultatet för kommunen som helhet sammanställts.  

Resultat 

Av de 49 beslut som återrapporteras bedöms 39 vara verkställda. Detta motsvarar cirka 80 % av 

besluten. 3 beslut, det vill säga 6 % är delvis verkställda och 7 beslut, motsvarande 14 %, är ännu inte 

verkställda, vilket framgår av nedanstående diagram 
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Nedan följer en redogörelse för status hos de beslut som inte verkställts i sin helhet eller som inte 

verkställts alls.  

Delvis verkställda beslut 

Tre beslut (6 %) är att betrakta som delvis verkställda. Ett av dessa avser översyn om kränkande 

behandling i skolan (2011/00152). Beslutet har verkställts genom att den efterfrågade utredningen 

gjorts. Dock har de nya riktlinjer som utredningen mynnat ut i inte delgivits fullmäktige för 

kännedom, vilket också var en del av beslutet.  

Ytterligare beslut som delvis verkställts gäller redovisningen av medborgarförslag och motioner på 

kommunens hemsida (2011/00060), där medborgarförslag och motioner numera presenteras, men där 

datum för när ärendet ska beredas av fullmäktige inte presenteras. Kansliet föreslår att fullmäktige 

beslutar att avskriva denna del av beslutet från vidare handläggning, då det skulle innebära en 

oproportionerligt stor arbetsinsats att bevaka och hålla hemsidan uppdaterad med denna information.  

Det sista beslut som enbart delvis verkställts är beslut om vägskyltning på Skohalvön (2010/00071), 

där förvaltningen verkställt den del av beslutet som avser vägsträckor där kommunen är väghållare. 

Dock har kommunen inte haft kontakt med Trafikverket, i enlighet med den andra delen av beslutet.  

Ej verkställda beslut 

Sju av de 49 besluten återrapporteras som ej verkställda. I fem av fallen pågår arbetet med att 

verkställa besluten, vilket illustreras av nedanstående diagram.  

 

Beslut (2012/00007) om åtgärder mot nedskräpning har inte kunnat verkställas på grund av avsaknad 

av policy för sponsring. Kommunfullmäktige har dock, i beslut 2016-09-26, uppdragit till 

kommunstyrelsen att ta fram en sådan policy, vilket i sin tur innebär att beslutet därefter bör kunna 

verkställas.  

Ytterligare fyra av de ännu inte verkställda besluten är på väg att verkställas. Två av dessa 

(2012/00009, 2010/00048) avser utrustning för votering, där utredning pågår. Utrustningen för 

votering kräver införande av läsplattor till fullmäktige, vilket också är på gång. Likaså pågår 

verkställigheten av beslutet om en översyn av kommunens bolag (2013/00143) samt av beslutet om 

uppförande av torgplatser (2010/00060). Det senare av dessa görs inom ramen för planeringen av 

Bålsta Centrum etapp 1.  

Två beslut som inte har verkställts kvarstår därmed. Det första av dessa är ett beslut om 

sandhoppsbana i Skokloster (2011/00182), där verkställighet inte har kunnat ske trots upprepade 

försök. Kommunfullmäktige beslutade därför 2016-09-26 att avskriva ärendet från fortsatt 
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handläggning. Det sista beslutet som inte verkställts avser införande av politiska lärlingar 

(2013/00148). Detta beslut, rapporterar förvaltningen, behöver aktualiseras på nytt och förtydligas 

om verkställighet ska kunna ske. Förvaltningen kommer därför att aktualisera detta som ett enskilt 

ärende vid kommande kommunstyrelsesammanträden.  

Bedömning av resultatet 

39 av de totalt 49 besluten som fattats av kommunfullmäktige under perioden 2010-2015 har 

verkställts av förvaltningen. Detta motsvarar 80 % av besluten. Kansliet bedömer att en 80-procentig 

verkställighetsgrad är ett gott resultat, med tanke på den kommunala verksamhetens komplexitet och 

ibland långa processer.  

Det goda resultatet stärks också ytterligare av att fem av de sju beslut som inte verkställts är på väg 

att verkställas, då förvaltningen för närvarande arbetar med dem. Detta innebär att det enbart är två 

av de 49 besluten som inte alls verkställts. Det ena av dessa har kommunfullmäktige nu avskrivit från 

vidare handläggning, då det inte kunnat verkställas trots flera försök från förvaltningens sida. Det 

andra kommer förvaltningen att aktualisera på nytt så att verkställighet ska kunna ske.  

Slutliga kommentarer 

Oaktat det goda resultatet vill kansliet poängtera vikten av att de beslut som fattas av 

kommunfullmäktige verkställs. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som 

dessutom är direktvalt av folket. Om de beslut som fullmäktige fattar inte verkställs uppstår ett 

demokratiskt problem. Därför är det viktigt att verkställighetsgraden även fortsättningsvis hålls hög 

och att verkställighet sker på ett effektivt sätt. För att detta ska kunna ske även fortsättningsvis är det 

viktigt att de beslut som fattas är tydliga och att förvaltningen återkopplar till fullmäktige om det 

uppstår problem med verkställigheten av ett beslut.  

Tydliga beslut 

Tydliga beslut möjliggör en effektiv och rättssäker verkställighet av besluten. Kommunfullmäktige 

(KF 2015-06-15 § 41) har antagit riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun (KS 2014/00143, nr 

2014.3074). Där framgår bland annat hur beslut avseende medborgarförslag och motioner ska 

formuleras för att vara så tydliga som möjligt. För att uppnå tydliga beslut i dessa ärenden ska 

följande formuleringar användas:  

 Bifalls 

 Bifalls till viss del 

 Avslås 

 Ska anses färdigbehandlat 

 

Av riktlinjerna för ärendehantering framgår också hur tjänsteskrivelser ska formuleras, bland annat 

att förslag till beslut ska  

 Vara språkligt begripliga 

 Inte kunna missförstås 

 

Om beslut som fattas formuleras enligt dessa riktlinjer bör verkställigheten av dem förenklas.  

Vikten av återkoppling 

Kansliet noterar vidare vikten av att återkoppla till kommunfullmäktige så snart det står klart att ett 

beslut som fullmäktige fattat inte kan verkställas. Tidigare har ett antal beslut återrapporterats till 

fullmäktige flera år i följd utan att kunna verkställas. Detta skapar en ineffektivitet i 
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verkställighetsarbetet. Om det står klart att ett beslut inte kan verkställas måste berörd nämnd snarast 

återkoppla detta till kommunfullmäktige snarast möjligt och lämna förslag på hur ärendet bör gå 

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

 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner 2016 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts 

redovisas till kommunfullmäktige. Senaste redovisning gjordes till kommunfullmäktige 2015-12-14.  

Av arbetsordningen framgår vidare att motioner och medborgarförslag ska beredas så att de kan 

besvaras inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Nuvarande läge 

Nedan redovisas en sammanställning av status för de ännu ej beredda medborgarförslag och motioner 

som kommunfullmäktige remitterat till kommunstyrelsen för beredning.  

Antal ärenden 

För närvarande finns det totalt 36 medborgarförslag och motioner, där kommunfullmäktige ännu inte 

fattat beslut. Av dessa är 16 medborgarförslag och 20 motioner. Ärendemängden är således betydligt 

större än den var vid den redovisning som gjordes i december 2015, då totalt 14 ärenden, sju 

medborgarförslag och sju motioner, redovisades.  

En av orsakerna till den nuvarande högre mängden ärenden är att den e-tjänst som används för att 

skicka in medborgarförslag till kommunen inte fungerade under en period. Detta på grund av ett fel 

hos leverantören. Därför samlades ett antal medborgarförslag samlades på hög i e-tjänsten och kom 

in för sent till kommunen.  

Äldre än ett år 

Trots den högre ärendemängden i årets redovisning är enbart två av de totalt 36 medborgarförslagen 

och motionerna vars beredningstid är längre än ett år. Detta är ett betydligt bättre resultat än i 

föregående års redovisning, då fem av sju motioner och fyra av sju medborgarförslag var äldre än ett 

år.  

Ett av de två ärenden som är äldre än ett år har varit uppe för beslut i kommunfullmäktige men 

återremitterats till förvaltningen. Detta ärende beräknas komma till fullmäktige för beslut 2016-11-

07. Även det andra ärendet beräknas vara färdigt för beslut innan utgången av år 2016.  

Ytterligare sju ärenden kommer att vara äldre än ett år innan utgången av 2016. Fem av dessa har 

dock varit på väg upp till fullmäktige för beredning och återremitterats för vidare utredning. Av de 

två resterande ärendena beräknas ett tas upp för beslut av kommunfullmäktige 2016-11-07. Det sista 

ärendet är remitterat till annan nämnd för yttrande. Svar har ännu inte inkommit.  

Summering 

Kommunstyrelsens kansli konstaterar att förvaltningen, trots en kraftigt ökad ärendemängd, i princip 

är i fas när det gäller beredningen av medborgarförslag och motioner.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-04-04  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 32 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-
ges beslut 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återtar givet uppdrag 2016-02-29 § 3, beslutspunkt 

3. 

2. Kommunfullmäktige ger istället kommunstyrelsen i uppdrag att till kom-

munfullmäktiges sammanträde i november 2016 återkomma med en kom-

plett lista och analys över verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

från år 2010 och till dagens datum.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav 2016-02-29 § 3 kommunstyrelsen i uppdrag att 

komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges be-

slut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden. Uppdraget 

skulle rapporteras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2016-04-04. 

Detta uppdrag är omöjligt att genomföra inom den tidsram och med de för-

utsättningar som fullmäktige har satt upp. Förvaltningen föreslår istället i 

tjänsteskrivelse en reviderad tidplan och avgränsning av uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktige 2016-02-29 § 3 

______________ 

Beslutet skickas till: 

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

 

Prövning av den verksamhet som bedrivits av Håbo Marknads 
AB och Håbohus AB under kalenderåret 2015 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa att den verksamhet som 

bedrivits av Håbohus AB och Håbo Marknads AB under 2015 har varit 

förenlig med de kommunala ändamålen och de kommunala 

befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beakta ägarsamrådet 

som del av sammanträdesplaneringen för 2017.   

 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap §1 i kommunalagen ska kommunstyrelsen för varje hel- och 

delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits 

under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet 

och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet genom dels inläsning av 

samtliga styrelseprotokoll och revisionsrapporter för kalenderåret 2015 samt 

dels genom detaljstudie av bolagens verksamhets- respektive affärsplan.  

Förvaltningen har i beredningen inte påträffat någonting som påtalar att den 

verksamhet som bedrivits inom respektive bolag inte skulle vara förenlig 

med bolagets kommunala ändamål eller de kommunala befogenheterna. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen gör bedömningen att den 

verksamhet som bedrivits av Håbohus AB och Håbo Marknads AB under 

2015 har varit förenlig med de kommunala ändamålen och inom ramen för 

den kommunala befogenheten. 

Förvaltningen har dock uppmärksammat att de ägarsamråd som enligt 

bolagsordningarna ska hållas två gånger per år mellan representanter från 

bolagen och från kommunstyrelsen inte ägt rum under 2015. I och med att 

sammanträdesplaneringen för 2016 redan är fastlagd föreslår förvaltningen 

att kommunstyrelsen beaktar detta inför sammanträdesplaneringen 2017.   

 
Ärendet 

Från och med den 1 januari 2013 ska kommunstyrelsen för varje hel- och 

delägt kommunalt bolag i årliga beslut pröva om den verksamhet som 

bedrivits under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala 

ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 

finner att så inte är fallet ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om 

nödvändiga åtgärder.  
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Det viktigt att tydliggöra att denna prövning inte är en revisionsgrundande 

prövning avseende hur bolagen i praktiken har hanterat vissa ärendegrupper, 

om man brutit mot styrelsepraxis eller andra bolagsinterna rutiner. Det 

handlar istället om ett tydliggörande avseende huruvida bolagen dels 

fullgjort sina kommunala åtaganden, och dels huruvida man gjort den inom 

ramen för den kommunala befogenheten. 

De kommunala befogenheterna ska utgöra ram för hela den kommunala 

verksamheten och innefattar de kommunalrättsliga principer som 

exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, 

likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet, som finns 

uppräknade i kommunallagen (1991:900). Men även de kommunala 

befogenheter som fastställs i lagen om vissa kommunala befogenheter 

(2009:47). 

Det kommunala ändamålet 

Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att 

åstadkomma. Det kommunala ändamålet för Håbohus AB och Håbo 

Marknads AB återfinns i bolagsordningarna och har följande ordalydelse: 

Håbohus AB: Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet 

av bra bostäder och god boendeservice i enlighet med det allmännyttiga 

syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag. 

Håbo Marknads AB: Syftet med bolagets verksamhet är att trygga 

tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har också som syfte att 

marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, 

verka för nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen. 

Prövning 

Förvaltningen har gått igenom samtliga styrelseprotokoll och 

revisionsrapporter från 2015 från båda bolagen samt deras verksamhets- 

respektive affärsplan. I genomgången har förvaltningen inte påträffat 

någonting som antyder att bolagens verksamhet inte varit förenligt med dess 

kommunala ändamål.  

Förvaltningen har inte heller påträffat någonting som talar för att 

verksamheten bedrivits i strid med de kommunala befogenheterna.  

Mot bakgrund av det så föreslås kommunstyrelsen besluta att fastställa att 

den verksamhet som bedrivits av Håbohus AB och Håbo Marknads AB 

under 2015 har varit förenlig med de kommunala ändamålen och de 

kommunala befogenheterna. 

Förvaltningen har dock noterat att de ägarsamråd, som enligt ägardirektiven 

ska hållas två gånger per år mellan representanter från bolagen och från 
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kommunstyrelsen, inte ägt rum under 2015 eller hitintills under 2016. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyreslen beslutar att uppdra till 

förvaltningen att hantera ägarsamråden som del av 

sammanträdesplaneringen för 2017.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning.  

Beslutsunderlag 

– Verksamhetsplan för 2015, Håbo Marknads AB 

– Affärsplan för 2015-2018, Håbohus AB   

__________ 

Beslut skickas till 

Håbo Marknads AB 

Håbohus AB  
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Verksamhetsplan för Håbo Marknads AB 2015 
 
 
 
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 inkluderat markförsäljning 

 Turismutveckling  
 
 
I och med att en ny vd tillträde i augusti 2014 skapas nya förutsättningar att se över och ut-
värdera verksamheten. Ambitionen i bolaget är att skapa en verksamhet som tar avstamp i 
den plattform som är lagd och därifrån utveckla verksamheten med målet att bli topp tio på 
rankingen av det bästa näringslivsklimatet i landet. 
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Sammanfattning genomförda aktiviteter under 2014 
 

 Producerat tre 8-sidiga nyhetsbrev till 3 300 företag 

 Genomfört 30 företagsbesök tillsammans med kommunalrådet Agneta Hägglund 
och Carina Lund 

 Arrangerat 50 företagsträffar med över 1 800 företagare 

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

 Arrangerat Håbomässan med 64 utställare och ca 4 000 besökare 

 585 elever deltagit i våra aktiviteter för entreprenörskap i skolan 

 Deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business Alliance) med 50 kommuner 

 Genomfört anbudsskola för 20 företagare och anbudskväll för 10 företagare 

 Arrangerat 11 frukostmöten med över 750 deltagare 

 Anordnat företagsmingel för 190 företagare på Krägga Herrgård 

 Drivit projektet Roligaste Sommarjobbet med 30 skolelever 

 Deltagit i projektet ”Unga Jobb”, tillsammans med Sparbanken Enköping, Arbets-
förmedlingen och Bro Kommun, där syftet är att få ut unga långtidsarbetslösa 
personer i arbete.  

 Slutfört det nationella projektet ”Främja kvinnors företagande” med 9 samman-
komster och ca 90 deltagande kvinnliga företagare. 

 Delaktiga i integrationsnätverk i Håbo Kommun där flyktingsamordnaren i kom-
munen är sammankallande. Projektet ingår i ett regionalt program som syftar till 
att kartlägga hur olika myndigheter och organisationer kan samverka runt integ-
ration.  

 Sammanställt en enkät av hur handelsklimatet ser ut i Bålsta, genom intervjuer av 
handlare 

 Deltagit på en nationell mässa med marknadsföring av Logistik Bålsta 

 Investerat i ny kunddatabas (CRM – system) för att samordna, förenkla och do-
kumentera företagets alla aktiviteter 

 Investerat i ny marknadsföringsverktyg (EMarketeer) för att kunna samordna, 
mäta och utvärdera företagets aktiviteter 

 Tydliggjort personalens befattningsbeskrivningar, mål och mandat 

 Genomfört pilotprojektet Strandutveckling och avlagt slutrapport 

 Varit delaktiga i Visit Upplands projekt ”Vikingar med förfäder” 

 Tagit över projektet Smultronställen från kommunen  

 Genomfört företagsmötet ”Mitt företag” med 100 deltagande företag 

 Tillsammans med kommunen varit med och startat upp projektet ”Förenkla helt 
enkelt”, med delaktighet i styrgruppen. Samt genomfört sittningar med två fo-
kusgrupper inom handel och bygg-entreprenad. 

 Tillsammans med kommunen, Bålsta Handel och BFF startat näringslivsråd. 

 Tillsammans med Upplands-Bro kommun arrangerat företagsaktivitet runt ex-
portfrågor med Ryssland och Tyskland 

 Startat nytt mentorprogram 2014/15 med Almi för 36 deltagare varav hälften är 
från Håbo, resterande från Enköping   

 Turistinformationsskylt om Skokloster sattes upp vid väg 363 mot Skokloster och 
brunskyltning mot Skokloster Slott vid E18 sattes upp under året. 

 Bedrivit turistinformation i Stenhuset i Skokloster under juni-augusti. 
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Planerade aktiviteter 2015  

 
Under 2015 kommer bolaget att genomföra flertalet av de framgångsrika aktiviteter som re-
dan finns i verksamheten. I år kommer vi tydligare målsätta alla aktiviteter och därmed 
skapa underlag för utvärdering och utveckling. 
  
För verksamheten innebär det att vi internt kommer att skapa följande nya rutiner och ar-
betssätt: 
 

 Verksamheten ska anpassas till Håbos vision 2030  

 Vi ska öka transparensen i verksamheten 

 Vi ska sätta upp tydliga mätbara mål för att kunna arbeta mer målstyrt. Ett mål är att 
klättra uppåt i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking och SBA:s servicemätning. 

 Samordna och effektivisera all dokumentation  

 Skapa enhetliga verktyg för utvärdering, enkäter, statistik, utskick, och inbjudningar 

 Tydligöra befattningsbeskrivningar med roller och mandat 

 Skapa en ekonomisk redovisning i projektform som alla kan förhålla sig till 

 Utökar tjänsten som turistkoordinator från 40 till 80 % 
 
Ambitionen är att utveckla och dokumentera en verksamhet där kompetens och kunskap 
stannar i företaget och inte är beroende av enskilda individer. 
 
Externt kommer vi övergripande arbeta med att  
 

 Arrangera drygt 50-tal företagsaktiviteter med 2000 företagare samt utvärdera dem 

 Utveckla relationerna med kommunens tjänstemän inom de områden vi samarbetar 
runt och se till att de är så delaktiga som möjligt i våra företagsaktiviteter 

 Se till att vara transparenta mot politikerna och bjuda in till så många företagsaktivi-
teter som möjligt 

 Tillsammans med kommunen öka tillgängligheten och servicen mot företagen genom 
utökad lotsfunktion 

 Tillsammans med kommunen skapa fler tillfällen att marknadsföra kommunens möj-
ligheter som ort för företagsetablering , bland annat genom deltagande i lokala, reg-
ionala som nationella mässor, seminarier och event 

 Vara delaktiga i att utveckla en ny webbplattform på kommunen hemsida www.habo.se 
och där bidra med att näringslivssidorna görs attraktiva för besökare. Idag besöks si-
dorna av ca 550 besökare per vecka 

 Se till att bli mer delaktiga i att handelns utveckling i kommunen 

 Skapa utrymme för högre delaktighet i kommunledningsgruppens möten 

 Utveckla våra aktiviteter, till exempel med  temainriktning på våra frukostmöten 

 Utveckla samarbetet med Regionförbundet genom bland annat Tillväxtrådet i Upp-
sala Län 

 Aktivt deltagande i SBA (Stockholm Bussiness Alliance) 

 Öppet Hus aktiviteter i företagshuset i Skokloster och på Sköldvägen 

 Arbeta för att alla skolor i kommunen aktivt deltar i våra skolprojekt 

http://www.habo.se/
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Mer specificerat kommer vi att arbeta med följande verksamhetsområden, aktiviteter och 
projekt under året. 
 
 
 

Nyetableringar - Markförsäljning 
 
Fokus kommer 2015 att ligga på följande försäljningar: 
 

 Dragetområdet med 14 fastigheter varav 
kommunen äger 12 och HMAB 2. 

 Viby Äng del av fastighet Viby 3:1 

 Västerskogs industriområde del av fastighet 
Bålsta 3:1 och Brunna 1:9 

 Andra områden som bland annat Lillsjön, 
Knarrbacken med flera ska också marknads-
föras för framtida försäljning. 

 
Gällande Logistik Bålstaområdet kommer HMAB och kommunen samverka runt strategier för 
att bearbeta marknaden i avvaktan på ny prövning runt detaljplanen. Fortsatta diskussioner 
sker löpande med Kilenkrysset och Bender om deras etableringar.   
 
Förhoppningsvis kommer vi under första kvartalet kunna påbörja vårt säljarbete för Håbo 
kommuns räkning av området Draget, ca 100 000 kvm industrimark. Vi har ett 40-tal förfråg-
ningar från företag som är intresserade av att etablera sig där. 

 
 
 
Företagsutveckling 
 
Det finns 1 903 registrerade företag i Håbo enligt UC, varav 

 426 drivs av kvinnor (24,8 %) 

 422 har en nettoomsättning över 1 Mkr (22,2  %) 

 226 har fler än 4 anställda (11,9 %) 

 1 393 är äldre än 3 år (73,2 %) 
 
Statistiken för 2014 visar fler registrerade företag, fler som har ökat omsättning och antalet 
anställda. Marknadsbolaget planerar en rad olika aktiviteter för företag och aktörer i närings-
livet för att företagen just ska kunna expandera omsättningsmässigt och kunna anställa flera. 
 
Rådgivning 
 

 Under 2015 kommer vi att boka ett 30-tal egna möten med företag som vill ha råd-
givning för att utveckla sin verksamhet. Utöver det hjälper vi dagligen företag med 
olika frågor runt deras företagande.  
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 Varje månad erbjuder Almi Företagspartner rådgivningar inom affärsutveckling, 
finansiering och innovation. Målet är ett drygt 30-tal rådgivningar på årsbasis.  

 Enterprice Europe Network erbjuder också 15-20 rådgivningar inom internationella 
affärskontakter på vårt kontor.  

 Coompanion erbjuder vid 3 tillfällen 15 rådgivningar kring socialt företagande. 
 
Speed Dating 
 
Vid två tillfällen under året kommer vi att ha Speed Dating för företagare tillsammans med 
andra kommuner. Under två timmar får företagarna möjlighet att möta ett 25-30 tal nya 
kontakter.  

 
Vill du köpa företag? 
 
Tillsammans med Almi Företagspartner i Uppsala håller vi ett informationsseminarium om 
hur man säljer och köper företag. Lokala företagare berättar om sina erfarenheter vid köp 
och försäljning av företag. 
 
Anbudsskola 
 

 Vid två tillfällen (vår och höst) kommer vi att anordna anbudskväll för företagare som 
vill lära sig mer om affärer med offentliga kunder. Vilka produkter och tjänster upp-
handlar kommunen som lokala företagare kan erbjuda? Anbudskonsulten Monika 
Morling håller i dessa två tillfällen. 

 Under våren kommer vi dessutom att arrangera en heldag med grundläggande kurs 
inom offentlig upphandling. Vi lägger basen för att företagen självständigt ska kunna 
skapa attraktiva anbud. Fokus på försäljningsmöjligheten, praktiskt och teoretiskt.  

 
Mentorprogram  
 
Tillsammans med Almi Företagspartner i Uppsala driver vi ett mentorprogram för 18 mat-
chade mentorpar i Håbo och Enköping. Deltagarna kommer under ett år att jobba tillsam-
mans för att utveckla adepternas företagande. 

 
Utveckla Handeln 
 
Handeln i Bålsta har fått anslag från Svensk Handel för att utreda hur de på bästa sätt kan 
utveckla handeln på orten. Vi kommer tillsammans med Bålsta handelsförening vara delakt-
iga i det projektet. 
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Nyföretagande 
 
Under 2014 startades 118 nya företag i Håbo kommun. 38 av dem drivs av kvinnor (32,2%). 
Marknadsbolaget erbjuder en rad olika aktiviteter för att hjälpa personer som vill starta före-
tag. Vi marknadsför aktiviteterna via personliga kontakter, frukostmöten, nyhetsbrev via e-
post och brev, hemsidan, infartstavlorna och annonser i tidningar.    
 
Starta eget rådgivning 
 
Vi räknar med att träffa ca 45 personer under 2015 som vill ha rådgivning. Vår målgrupp är 
personer som under en tid har funderat på en affärsidé och haft en dröm om att starta egen 
verksamhet. De kan träffa oss för att diskutera om idén är hållbar och värd att gå vidare 
med. Vi tar också emot personer som har bestämt sig för att starta en verksamhet och behö-
ver tips och råd om hur de gör rent praktiskt för att starta.  
 
Vi går igenom vad en affärsplan bör innehålla och hur de kan klä sin plan i siffror. Hur en 
start-, likviditets- och resultatbudget upprättas. Vi ger råd kring vad som bör tänkas på inför 
ett bankbesök eller ansökan om Arbetsförmedlingens Starta eget-bidrag. Vi förmedlar även 
våra kontakter, då vi har god kännedom om vår lokala marknad och länets.  
 
FöretagarSkolan 
 
Vi har sedan hösten 2012 genomfört tre omgångar av FöretagarSkolan i samarbete med Almi 
Företagspartner i Uppsala. Det är en omtyckt aktivitet. Vi planerar för att starta nya grupper 
under april och oktober. Vi tar emot 12 deltagare per kurs. Utbildningen bedrivs under ef-
termiddagar, 2,5 timme vid 7 kurstillfällen. Det handlar om: Från idé till affärsidé, företaget, 
företagaren, marknad, sälj, ekonomi, administration och juridik. Kursen avslutas med att del-
tagarna presenterar sina affärsidéer för varandra. 
 
Nyföretagarmingel 
 
Inför minglet i januari skickar vi ut inbjudan till drygt 260 företagare som startat sitt företag 
under de senaste två åren. I inbjudan hälsar vi företaget välkommen som företagare i Håbo. 
Vi räknar med att ett 30-tal personer anmäler sig till minglet i Marknadsbolagets lokaler. Syf-
tet är att alla nyföretagare ska få träffa varandra, politiker, banker och företagarorganisat-
ioner. Under kvällen berättar vi om hur vi på HMAB och kommunen kan hjälpa dem på bästa 
sätt. 
 
Starta eget mässa   
 
Under Starta eget-mässan i september 2015 kan alla som funderar på att starta företag 
träffa de aktörer som kan besvara de viktigaste frågorna. De får information om småföreta-
garnas villkor och möjligheter, testa sin affärsidé, få kunskap om företagsformer, skatter, av-
gifter, tillstånd, finansieringsalternativ, bokföring och liknande.  
 
På mässan finns representanter från lokala banker, Skatteverket, företagarföreningar, kom-
munens bygglov- och miljöavdelning, arbetsförmedlingen, redovisningskonsulter, Almi Före-
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tagspartner, Enterprise Europe Network, Coompanion och HMAB. Inför mässan 2015 plane-
rar vi för att hitta en arena utanför kommunhuset som kan locka fler personer. 
 
Nyföretagarkuvös 
 
Vi fortsätter att erbjuda nyföretagare möjlighet att sitta gratis i eget kontor hos oss på 
Sköldvägen i 4 månader som en hjälp att starta upp och komma igång med sina verksamhet-
er. Handelsbanken och Sparbanken Enköping är med och sponsrar oss i projektet. 

 
 
 
Ungt företagande 
 
HMAB erbjuder en rad olika aktiviteter för eleverna i kommunens kommunala och privata 
grundskolor och gymnasium. Under 2015 är målet att 900 elever från grundskolan och 60 
elever från gymnasiet ska delta i våra aktiviteter. 
 
Handelsplats åk 2, 150 elever 
 
Syftet är att eleverna ska få ökad kunskap om hur en lokal handelsplats är uppbyggd och vil-
ken betydelse den har. Vi anpassar aktiviteten efter hur läraren önskar använda materialet 
Vårt Samhälle™ från Ung företagsamhet.  
 
Till exempel får eleverna besöka Bålsta Centrum för att se hur en lokal handelsplats fungerar 
i praktiken. Eleverna får träffa butiksinnehavare, som berättar hur det är att driva en affärs-
rörelse. För att följa samhällets historiska utveckling erbjuds klasserna att följa den perma-
nenta skyltutställningen utmed Stockholmsvägen. Eleverna kan även få ta del av kommunens 
visionsarbete ”Mitt Håbo 2030”. 
 
UppfinnarOlle åk 5, 200 elever 
 
Under fyra veckor är elevernas uppgift att upp-
finna eller utveckla ett hushålls- eller trädgårds-
redskap. Besök och guidning på Åbergs Mu-
seum startar aktiviteten. En ”riktig” uppfinnare 
föreläser om hur det går till att uppfinna nya 
lösningar på ett behov. Klassen får senare be-
sök av HMAB och en lokal företagare för att få 
se olika uppfinningar och kunna berätta om 
sina egna idéer. 
  
Avslutningsvis visas prototyperna upp för en 
panel av företag, politiker och skolledning.  
Eleverna erbjuds att besöka utställningen  
Innovationer och entreprenörskap på Tekniska museet. 
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Pulsen på Håbo åk 6, 150 elever 
 
Syftet är att lära sig hur demokrati fungerar lokalt och lära känna sin egen kommun. Vi an-
passar aktiviteten efter hur läraren önskar använda Ung företagsamhets utbildningskoncept 
Vårt Samhälle™ i klassrummet. Lärarna erbjuds att använda bildspel om Håbo kommun eller 
besök i kommunhuset som belyser till exempel: Vilka är det som bestämmer i kommunen? 
Vad innebär demokrati? Hur kan man påverka det som händer i vår kommun? Vad är skatt 
och vad används pengarna till? Vilka olika yrken finns hos kommunens största arbetsgivare - 
Håbo kommun? Vad gör kommunen för insatser för ”övriga minoriteter”? Hur ser kommu-
nens visionsarbete Mitt Håbo 2030 ut?   
  
Yrkesarbetaren åk 8, 200 elever 
 
Under hösten samlas eleverna i Fridegårdsgymnasiets aula. Under två timmar får de inblick i 
olika yrken inför valet till gymnasium. Aktiviteten förbereds med att eleverna svarar på en-
kätfrågan: Vad skulle du helst vilja jobba som när du är vuxen? Studie- och yrkesvägledarna 
jämför resultatet av undersökningen med vilka yrken som spås saknas i framtiden.  
 
Tolv tidigare gymnasieelever och lokala företagare representerar olika yrken och berättar 
hur det går till på deras arbetsplats. Varje klass ansvarar för att ställa förberedda frågor till 
respektive yrkesarbetare.  
 
Öppna Eget åk 8-9, 200 elever 
 
Under några intensiva veckor arbetar eleverna med att komma på en affärsidé, beskriva sin 
målgrupp och lägga upp strategier i en affärsplan. Fokus ligger på marknadsföring och pre-
sentationsteknik där lokala företagare undervisar inom området. Man pratar till exempel om 
hur företaget skall nå sina kunder och behålla dem, vilket avtryck företaget gör på miljön och 
vilket miljöarbete det medför, hur deras företag skulle arbeta kring jämställdhet.  
 
23-åriga spjutkastaren Kim Amb delar med sig av sina erfarenheter gällande planering, trä-
ning och målsättning som idrottsman. Arbetet avslutas genom upprättande av en budget. 
Lokala banker berättar om hur de kan hjälpa företagaren. Affärsidéerna presenteras för en 
inbjuden panel av lokala företagare, banktjänstemän, politiker och rektor. Diplom delas ut 
till bästa affärsidé och bästa presentation i varje klass. 
 
Roligaste Sommarjobbet 2014, 30 elever 
 
Under 4 sommarveckor ger vi för femte året i 
rad ungdomar i åldern 15-19 år möjlighet att 
driva eget företag som sommarjobb. I slutet av 
juni startar kickoff-veckan i projektet. Den 
första veckan är fylld med övningar och före-
läsningar för att hjälpa deltagarna att komma 
på en affärsidé, fundera på upplägg av mark-
nadsföring och få värdefull kunskap om försälj-
ning. Det blir fler engagerande teamövningar 
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under första dagen för att snabbt lära känna varandra. Efter avklarad Kick off-vecka tilldelas 
var och en 2 000 kr i startkapital. Deltagarna skall därefter prova att driva sin affärsidé under 
efterföljande tre veckor. Ungdomarna får under hela projektet stöd av duktiga handledare. 
 
Ung Företagsamhet gymnasiet, 30 elever 
 
Utbildningskonceptet UF-företagande erbjuder ungdomar att driva eget företag under tredje 
året på gymnasiet. Vi besöker och ger tips och råd till våra UF-elever kring deras företa-
gande. Genom åren har HMAB erbjudit eleverna att presentera sina affärsplaner och budget, 
få råd för att komma vidare i säljprocessen, mässutbildning och liknande. Vi har regelbundna 
kontakter med UF-lärarna för att förbättra aktiviteten under året.  
 
HMAB hjälper till med flera aktiviteter, till exempel att hitta riskkapital och rådgivare till UF-
företagen, att arrangera julmässan, där alla UF-företag ställer ut, samt erbjuder företagen att 
synas på våra frukostmöten. HMAB ingår i den jury som skall utse Bästa UF-företag i Håbo på 
regionala UF-mässan i Uppsala 12 mars. Vi ordnar buss för gymnasiets åk 2 till UF-mässans 
inspirationsföreläsning och mässbesök för att visa på möjligheten till att starta UF-företag i 
årskurs 3.  
 

Uppfinnardiplomet 

 
Under skolavslutningen delar HMAB och Bålsta Handel ut två diplom och en premie på 500 
kronor till ”Årets Uppfinnare i skolan”. Eleverna uppmuntras genom detta diplom för sin 
uppfinningsrikedom och nytänkande utöver det vanliga. Det är många uppfinningar vi har att 
välja emellan under aktiviteten UppfinnarOlle. Eleverna prisas för sitt entreprenörskap där 
de ser ett behov och hittar på lösningar. De tänker nytt och kreativt. Det är även viktigt att 
kunna presentera och tro på sina uppfinningar. 
 
Entreprenörsdiplomet 
 
Under årets Företagsmingel 21 maj prisas ”Årets Entreprenör i skolan”. För tredje året tillde-
las diplomet en person som under läsåret 2014-15 har strävat för att förverkliga sina dröm-
mar och mål kring entreprenörskap för skolelever. Vi samarbetar med ett sjuttiotal lärare, 
studie- och yrkesvägledare samt skolledare under ett läsår. Med Entreprenörsdiplomet vill vi 
visa vår uppskattning till eldsjälarna som gör ett fantastiskt arbete i skolan.  
 
 
 

Företagslots 

Broschyren Hitta rätt i Håbo kommun, ”Guide för företagare” som togs fram tillsammans 
med Miljö-Teknikförvaltningen underlättar för företagen att hitta rätt kontaktperson i kom-
munen. Broschyren ligger också lätt tillgänglig på hemsidan.  
 
Ett mål 2015 är att genom projektet ”Förenkla helt enkelt” skapa förutsättningar för kom-
munen att bli bättre på service, bemötande och lotsning för kommunens företagare. En väg-
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ledande handlingsplan kommer att skrivas gemensamt mellan kommunen och Marknadsbo-
laget och där bolaget har en viktig roll. 

 

 

Turismutveckling 2015 

Tjänsten som turistkoordinator kom-
mer att utökas från en 40 % tjänst till  
80 % tjänst från och med den 1 de-
cember 2014. Det innebär att vi 
kommer att bli betydligt bättre rus-
tade för uppdraget att utveckla turist- 
och besöksnäringen i kommunen.  
 
Marknadsbolaget fungerar som ett stöd för kommunens aktörer inom besöksnäringen, vilka 
bidrar till kommunens ekonomi och attraktivitet. De stora aktörerna Skokloster Slott och 
Åbergs museum har tillsammans drygt 90 000 besökare årligen och har många aktiviteter för 
barn och unga, vilket är helt i enlighet med kommunens mål vad gäller den gruppen.  
 
Starka företag inom besöksnäringen bidrar till en hållbar tillväxt för Håbo och målet med tur-
ismutvecklingsarbetet är att antalet arbetstillfällen inom besöksnäringen ska öka. Intressanta 
och välskötta besöksmål bidrar till att sprida en positiv bild av Håbo och där är marknadsbo-
laget en resurs för aktörerna. Besöksnäringen bidrar till att öka Håbos attraktivitet och där-
med möjligheten att fler flyttar hit. 
 
Löpande verksamhet under året är att  
 

 uppdatera kommunens turistinformationssidor på webben 

 se till att de femton broschyrställen som finns i kommunen är påfyllda med aktuellt 
material 

 sprida nyheter om besöksnäringen i Håbo via press och annan media 

 sprida information om våra besöksmål vid de tillfällen som bjuds 

 ordna nätverksträffar för aktörer inom besöksnäringen och informera om branschny-
heter, statistik, möjligheter till utveckling genom exempelvis projekt och gemen-
samma aktioner och liknande.  

 
Turistbyråverksamhet 
 

 Under 2014 hade turistbyrån betydligt fler besö-
kare än tidigare år. Turistvärd var Tommy Hildors-
son som är uppvuxen på halvön och har stort lokalt 
engagemang.  

 Turistbyrån kommer även 2015 att finnas i Skoklos-
ter med bemanning onsdag-söndag 11-16, under 
perioden juni – augusti. Målet är dock att bemanna 
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turistbyrån under veckans alla dagar under juli månad. 

 Under 2015 är målet också att utöka turistbyråverksamheten med mer försäljning av 
lokal konst och hantverk. 

 

Turistgrupp med aktörer från besöksnäringen 
 
Två möten med turistgruppen kommer att genomföras under året. Där hanteras aktuella och 
allmänna frågor som rör näringen och annan information. Mötena sker i samarbete med 
Upplands-Bro kommun och syftar också till att vara en mötesplats för näringen med möjlig-
heter till att skapa kontakt och nya samarbeten. Vi kommer under året söka fördjupad kon-
takt med Svenska kyrkan och Håbo Kultur- och Livsmiljöavdelning. 
 
Samarbete med Upplands-Bro kommun 

 
HMAB fortsätter samarbetet med Upplands-Bro kommun som startades upp under 2014. 
Samarbetets utgångspunkt är att aktörerna från båda kommuner tillsammans kan stärka be-
söksnäringen i regionen. Nätverksträffar och marknadsföringsaktiviteter sker som gemen-
samma aktiviteter. 
 
Turism på turné 
 
De senaste åren har HMAB arrangerat mini-turismmässor i 
Bålsta, Upplands-Väsby och Jakobsbergs centrum där vi visat 
upp sevärdheter och besöksmål i Håbo. 2014 genomfördes 
aktiviteten i samarbete med Upplands-Bro kommun. Vilket 
centrum vi besöker 2015 bestäms i turistgruppen. 
 
Utveckling av Skokloster 
 
Tillsammans med kommunen har HMAB inbjudits till att vara med i två projekt som handlar  
om utvecklingen på Skoklosterhalvön. Dessa grupperingar har som ambition att arbeta fram 
lösningar för att utveckla besöksnäringen. 
 

 En projektgrupp har startades upp under hösten 2014 där HMAB, ”Macken”, Fastig-
hetsverket och Fredrik von Essen ingår. Syftet med gruppens arbete är att skapa en 
samordning runt vad som behöver göras på området i form av andra verksamheter, 
parkeringar, toaletter, byggnader, badstrand osv. 
Ambitionen med gruppen är att även kommunen ska ta en aktiv roll. Därför har re-
presentanter från kultur-, plan- och teknisk förvaltning inbjudits att delta. 
 
Under slutet av 2014 köpte dessutom Fredrik von Essen det nedlagda värdshuset från 
tidigare ägare. Vilket innebär att arbetet i gruppen samt ytterligare insatser från 
HMAB, kommunen och övriga aktörer kommer att krävas för att planera aktiviteter 
och etablering av verksamheter i lokalerna samt omgivning.    
 

 En av halvöns entreprenörer och aktiva innevånare har presenterat ett upplägg för 
hur man med teknikens hjälp kan hitta ett ”modernare” sätt att marknadsföra 
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Skoklosterhalvön. Projektet verkar under arbetsnamnet ”Hela halvön lever” och am-
bitionen är att starta en förstudie för att kunna utvärdera intresse och bärighet i att 
utveckla ett sådant projekt. HMAB och kulturförvaltningen är med i projektgruppen 
och kommer att bistå gruppen med input och att hitta finansierings- 
former. 

 
 
Turistbroschyr 
 
Vi trycker årligen upp 10 000 ex och distribuerar dessa löpande 
(veckovis under sommaren) i våra broschyrställ runtom i kommunen, 
på konferensgårdar och vid besöksmål. Dessutom kommer den att 
distribueras till Turistbyråshopens ”Smultronställ” på tio orter i Mä-
lardalen. Broschyren delfinansieras av annonsintäkter. 
 
       
Cykel- och turistkarta Skokloster 
 
Författaren Göran Hjertstedt arbetar under 2015 hos HMAB (med arb.marknadsstöd) med 
en karta över Skoklosterhalvön där sevärdheter och cykel- och gångvägar är markerade. Kar-
tan ska tryckas upp och finnas tillhanda i turistbyrån samt finnas digitalt. 
 
Informationsskyltar 
 
Tillsammans med kommunen kommer vi att uppdatera informationsskyltarna vid infarterna 
till Bålsta. 
 
Bokningsbara paket 
 
Under året kommer vi att arbeta med att skapa bokningsbara paket för framför allt gruppre-
sor men även privatresor. 
 
Programblad 2015 
 
HMAB kommer att trycka upp ett gemensamt programblad för större publika aktiviteter som 
sker i kommunen under året. Programbladet ska distribueras i broschyrställen i kommunen 
och via turistbyrån. Exempel på några aktiviteter som kan finnas där är: 

 Veteranbilutställning, marknad och loppis, Skokloster 

 Festival Global, Biskops Arnö 

 Nationaldagsfirande i Gamla Bålsta Centrum  

 Visfestival, Biskops Arnö  

 Riddarspel, Skokloster 

 Håbo Festdag 

 Äppeldagen på Skokloster  

 Julmarknad i Skokloster  
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Formula Offroad i Draget april 2015 
 
Offroadtävling med fyrhjulsdrivna bilar ska för tredje året i rad genomföras i Draget 2015. 
Besökarantalet ligger på runt 2 500 besökare. HMAB kommer att finnas på plats och mark-
nadsföra kommunens besöksmål. 
 
Samarbeten inom ramen för Destination Uppland – Visit Uppland 
 
HMAB ingår i referensgruppen för Visit Uppland och kommer att bli engagerat på flera sätt, 
bland annat genom regelbundna möten om utvecklingen i länet. 
 

 Delaktiga i framtagning av länsturismbroschyr samt karta 

 Delaktiga i projektet ”Vikingar med förfäder – Varpsundsstenen” – som för övrigt mark-
nadsförs i samband med Historiska muséets internationella utställning nu på turné i 
Europa och USA. 

 Utgöra länken mellan länsturismen och de lokala aktörerna, till exempel informera om 
Visit Upplands verksamhet och gemensamma projekt, satsningar och möjligheter. 

 
Strandutvecklingsprojekt i samarbete med Upplands-Bro, Järfälla, Sigtuna, Ekerö och Upp-
lands-Väsby kommuner 
 
Under 2014 har projektet strandutveckling genomförts och slutrapporterats. Projektet ska 
överlämnas till KS efter styrelsebeslut av HMAB på decembermötet. Efter det ska KS ta be-
slut om hur projektet ska följas upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HMAB är kommunens servicebolag för näringsliv, turism och handel. Ambitionsnivån 2015 är 
att vi ska effektivisera organisationen och därmed kunna leverera en än högre servicegrad. 
 
Bålsta 2014-11-12 
 
 
 
Leif Nyrén 
VD 
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Håbohus affärsplan 2015-2018  dat: 2015-04-08 
 
Antagen av styrelsen 2015-04-08 
 
Förutsättningar 
Affärsplanen anger bolagets målsättningar men ersätter inte de årliga budgetbesluten för 
verksamheten. Utvärdering av bolagets måluppfyllelse genomförs av styrelsen, arbetet leds av 
styrelseordförande. Översyn och eventuell revidering av målsättningarna genomförs år 2016 
eller då ägare, styrelse eller ledning anser det befogat.  
 
Transaktionsmål 
 
Bakgrund 
Målen för försäljning har inget egenvärde utan är mer än åtgärd för att klara de ekonomiska 
målsättningarna i affärsplanen. De bygger på ekonomiska simuleringar av verksamheten samt 
från tidigare styrelsebeslut om försäljning. Syftet med Håbohus mål för förvärv är att 
möjliggöra en framtida produktion av bostäder. Håbohus fastighetsförvärv ska utgöras av 
oexploaterad mark, detaljplanerad eller inte.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiska simuleringar av verksamheten samt bedömning av mark som kan förvärvas för 
framtida nyproduktion. 
 
Mål för försäljning (Mats) 
Avyttringar som stärker den synliga soliditeten till minst 10,0 % ska genomföras för att klara 
soliditetsmålet. 
 
Översiktlig handlingsplan 
Försäljning av fastigheterna i Gillmarkbyn ska fortsätta och stimuleras genom ett förnyat 
erbjudande till de boende. I första hand säljs till den boende men de fastigheter som inte är 
sålda under 2015 bjuds ut till försäljning som klump till extern part. 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2017-12-31, samtidigt som de ekonomiska målen. Målet är uppfyllt 
om soliditetsmålet är uppfyllt, oavsett om nämnda fastigheter är avyttrade eller inte. 
 
Mål för förvärv (Mats) 
För att klara nyproduktionsmålet ska mark som möjliggör en exploatering av minst 180 
lägenheter förvärvas. För att efter år 2018 kunna fortsätta nyproducera bostäder ska mark som 
möjliggör en exploatering av ytterligare minst 220 lägenheter förvärvas. Totalt ska alltså mark 
som möjliggör en bostadsproduktion av 400 lägenheter förvärvas. 
 
Översiktlig handlingsplan 
Område    BTA Antal lgh  
Väppeby äng    4200 70  
Bålsta centrum etapp 1   6250 110  
Bålsta centrum etapp 2   7500 120  
Gröna dalen eller annat centrumnära läge 6250 100 
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Summa    24200 400 
 
 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om Håbohus har förvärvat mark som 
möjliggör en framtida produktion av sammanlagt 24 200 kvm BTA bostäder och lokaler, detta 
motsvarar ca 400 lägenheter med ca 50 kvm bostadsyta. Med förvärv räknas även 
markanvisningsavtal, exploateringsavtal eller motsvarande avtal med markägaren som visar 
på ambitionen att Håbohus ska exploatera. 
 
 
Verksamhetsövergripande mål  
 
Bakgrund 
Målsättningarna inom miljö bygger på absoluta värden som t.ex. energiförbrukning. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik för bolagets energi- och vattenförbrukning. Förstudie solceller. Personalenkät. 
Hyresgästenkät med index för boinflytande erhålls först 2016 när nästa enkät genomförs. 
 
Miljömål 
 
Mål för egenproduktion av förnyelsebar el (Mattias) 
Håbohus ska investera i egenproduktion av förnyelsebar el. Håbohus samlade kapacitet ska 
till en effekt motsvara minst 200 kWp. 
 
Översiktlig handlingsplan 
Genomföra investeringar enligt förstudie solceller. 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2016-12-31. Målet är uppfyllt om Håbohus samlade kapacitet är 
minst 200 kWp i befintligt bestånd. I nyproduktion ska alltid möjligheten till egenproduktion 
av förnyelsebar el utredas. 
 
Mål för energianvändning till uppvärmning (Mattias) 
Håbohus fjärrvärmeförbrukning ska vid utgången av 2017 ha minskat med 1,7 % från 2014 
års nivå, detta motsvarar en besparing på 10 % mot referensåret 2006  
 
Delmål 
Besparingen mot 2014 ska vid utgången av 2015 vara minst 0,5 % 
Besparingen mot 2014 ska vid utgången av 2016 vara minst 1,1 % 
Besparingen mot 2014 ska vid utgången av 2017 vara minst 1,7 % 
Besparingen mot 2014 ska vid utgången av 2018 vara minst 2,0 % 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2017-12-31 samt årsvisa delmål. Målet är uppfyllt om den 
graddagskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen vid utgången av år 2017 för fastigheter i 
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befintligt bestånd är mindre än 130 kwh/kvm BOA+LOA/år. Fastigheter som är 
nyproducerade eller förvärvade inom perioden 2015-2017 ska inte räknas med i underlaget. 
 
Mål för miljöledning (Anneli) 
Håbohus ska implementera ett miljöledningssystem för sin verksamhet, systemet behöver inte 
vara tredjepartscertifierat. 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om Håbohus har implementerat ett 
miljöledningssystem och genomfört en första internrevision av systemet. 
 
Mål för miljöfordon (Anneli) 
Håbohus fordonspark (exkluderat traktorer) ska utgöras av miljöbilar i miljöklass Euro 5 eller 
kommande klassning som ersätter denna. 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om fordonen exkluderat traktorer 
håller klass Euro 5 eller klassning som ersätter denna. Utvärdering skall utföras mot den 
klassning som gällde när fordonet införskaffades. 
 
Mål för vattenförbrukning (Mattias) 
Håbohus totala vattenförbrukning ska vid utgången av 2017 ha minskat med 1,5 % från 2014 
års nivå.  
 
Översiktlig handlingsplan 
Införa individuell mätning och debitering i flertalet områden. 
  
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2017-12-31. Målet är uppfyllt om vattenförbrukningen vid 
utgången av år 2017 är mindre än 1365 l/kvm BOA. 
 
 
Bostadssociala mål  
 
Bakgrund 
Målen för nyproduktion grundar sig på en analys av marknaden, tillgången på byggbar mark 
samt bolagets ekonomiska förutsättningar. Målen för underhåll och reinvesteringar bygger på 
en inventering av fastighetsbeståndets underhållsbehov samt en bedömning av nödvändiga 
investeringar för att nå övriga mål. Mål inom integration och social sammanhållning bygger 
på absoluta värden medan målsättningarna inom trygga och trivsamma boendemiljöer samt 
service är indexmål som bygger på enkätundersökningar 
 
Beslutsunderlag 
Marknadsanalys nyproduktion, ekonomiska simuleringar av verksamheten, branschrapport för 
fastighetsbolag, bedömning av mark som kan bebyggas (mål för förvärv), 
underhållsinventering med bilagor, utkast till underhålls- och investeringsplan, 
hyresgästbarometern 2013 med kompletterande indexberäkningar 2015.  
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Nyproduktion  
 
Mål för färdigställd nyproduktion (Mats) 
Håbohus ska färdigställa minst 180 lägenheter förutsatt att efterfrågan finns och att 
detaljplanearbetet inte försenas av orsak som Håbohus ej kunnat råda över.  
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om minst 180 lägenheter är 
färdigställda för inflyttning 
 
Mål för påbörjad nyproduktion (Mats) 
Håbohus ska påbörja produktionen (tecknat entreprenadavtal räknas som påbörjat) av 
ytterligare 100 lägenheter förutsatt att efterfrågan finns och detaljplanearbetet ej försenas av 
orsak som Håbohus ej kunnat råda över. 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om ytterligare minst 100 lägenheter 
är påbörjade.  
 
Mål för vård- och äldreboenden (Mats) 
Håbohus ska vid förfrågan från kommunen vara behjälplig med att nyproducera vård- och 
äldreboenden. 
 
Uppföljning 
Målet är uppfyllt om Håbohus vid formell förfrågan från kommunen inom 18 månader 
påbörjat nyproduktion av vård- eller äldreboenden (tecknat entreprenadavtal räknas som 
påbörjat), förutsatt att lämplig detaljplan finns. 
 
Översiktlig handlingsplan för samtliga mål inom nyproduktion 

1. Projekt Glastomten/Kyllers Backe färdigställs 2016/2017 och ger 110 lägenheter 
2. Projekt Väppeby äng bedöms kunna påbörjas 2016 och färdigställas 2017 och bedöms 

kunna ge minst 70 lägenheter 
3. Bålsta Centrum bedöms kunna startas 2018 och ge minst 100 lägenheter 

 
Integration och social sammanhållning 
 
Mål för bostadssociala kontrakt (Sören, Helene) 
Håbohus ska i befintligt bestånd och i nyproduktion tillhandahålla 5% av lägenheterna till 
Håbo kommuns socialtjänst för bostadssociala ändamål. 
 
Översiktlig handlingsplan 
Vid förfrågan från Håbo kommuns socialtjänst ska Håbohus föreslå och tillhandahålla 
lämpliga lägenheter om andelen bostadssociala kontrakt understiger 5%. Vi nyproduktion ska 
Håbo kommuns socialtjänst tillfrågas om behov av lägenheter finns. 
 
Uppföljning 
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Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om antalet lägenheter som hyrs ut för 
bostadssociala ändamål utgör 5 % (+-0,5) av Håbohus totala antal lägenheter förutsatt att 
socialtjänsten efterfrågar lägenheter.  
 
Mål för ekonomiskt svaga grupper (Sören, Helene) 
Håbohus ska underlätta för bostadssökande med svag eller osäker inkomst att få 
bostadskontrakt utan att antalet avhysningar ökar signifikant 
 
Översiktlig handlingsplan 
Håbohus ska utreda vilka grupper som har svårt att klara dagens krav samt vad som kan göras 
för att dessa grupper i större utsträckning ska kunna få bostadskontrakt.  
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om det genomförts lättnader gällande 
de ekonomiska krav som ställs på bostadssökande. 
 
Mål för tillgänglighet (Anneli) 
Håbohus ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder inom sitt bostadsbestånd. 
 
Översiktlig handlingsplan 
Håbohus ska inventera beståndet och sammanställa vilka enkelt avhjälpta hinder som finns i 
beståndet.  
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2017-12-31. Målet är uppfyllt om enkelt avhjälpta hinder är 
åtgärdade till 2017-12-31.  
 
Underhåll och reinvesteringar 
 
Mål för underhåll och reinvesteringar (Anders) 
Utföra underhåll till ett belopp om maximalt 52 Mkr, motsvarande 13Mkr/år för perioden 
2015-2018 samt under samma period reinvestera maximalt 50 Mkr. 
 
Översiktlig handlingsplan 
När projektet på Skeppsvägen är färdigställd 2017 används det ökade utrymmet i 
underhållsplanen åt att genomföra trygghets- och trivselprojekt som finns beskrivna nedan. 
Bolagsledningen har rätt att inom av styrelsen beslutad ram för underhåll besluta om 
förändringar av underhållsplanen. 
 
Större projekt som ska genomföras 

• Slutföra projektet på Skeppsvägen 
• Trivsel- och trygghetsprojekt i samverkan med boende 
• Reinvesteringar i egenproduktion av förnyelsebar el. 

 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2017-12-31. Målet är uppfyllt om:  

• utbetalningar för underhåll ej uppgått till mer än 39 Mkr för perioden 2015-2017 
• utbetalningar för underhåll och reinvesteringar sammanlagt ej överstiger 78 Mkr för 

perioden 2015-2017. 
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• större projekt upptagna under översiktlig handlingsplan är genomförda.   
 
 
Trygga och trivsamma boendemiljöer 
 
Mål för trygghet (Istvan) 
Håbohus ska öka trygghetsindex från 74,5 % i enkäten 2013 till 75,0 % i enkäten 2018. 
Jämförelseindex är 71,2 %. 
 
Översiktlig handlingsplan 
Trygghetsprojekt 
Genomföra en trygghetsinventering samt ta fram en förbättringsplan på hur tryggheten kan 
förbättras. Planen ligger till grund för ett trygghetsprojekt där hyresgästerna inom givna ramar 
ges möjlighet att påverka vad som ska göras. Pengar avsätts i underhållsplanen för att 
genomföra trygghetsprojektet. Trygghetsprojektet ska också bidra till att öka hyresgästens 
nöjdhet med möjligheten att på verka sitt boende, det sk. boinflytandet. 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om trygghetsindex i 
hyresgästenkäten 2018 är har ökat till minst 75,0% 
 
Mål för trivsel (Istvan, Peter & Kenth) 
Håbohus ska öka trivselindex från 75,7 % i enkäten 2013 till 76,0 % i enkäten 2018. 
Jämförelseindex är 73,2 %. 
 
Översiktlig handlingsplan 
Trivselprojekt 
Genomföra en skötselinventering samt ta fram en förbättringsplan på hur utemiljön kan göras 
mer trivsam och skötselsnål. Planen ligger till grund för ett trivselprojekt där hyresgästerna 
inom givna ramar ges möjlighet att påverka vad som ska göras. Pengar avsätts i 
underhållsplanen för att genomföra trivselprojektet. Trivselprojektet ska också bidra till att 
öka hyresgästens nöjdhet med möjligheten att på verka sitt boende, det sk. boinflytandet. 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om trivselindex i hyresgästenkäten 
2018 är har ökat till minst 76,0% 
 
Mål för service (Mats) 
Håbohus ska bibehålla 2013 års serviceindex på 76,7 % i enkäten 2018. Jämförelseindex är 
72,9 %. 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2018-06-30. Målet är uppfyllt om serviceindex i hyresgästenkäten 
2018 är minst 79,0 % 
 
Ekonomiska mål 
 
Bakgrund 
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De ekonomiska målen bygger på simuleringar av verksamheten med beaktat övriga 
målsättningar i affärsplanen samt antaganden om framtida intäkts- och kostnadsutveckling.  
 
 
Beslutsunderlag 
De ekonomiska simuleringarna med gjorda antaganden bifogas som beslutsunderlag. UC 
branschrapport för fastighetsbolag. 
 
Mål för soliditet (Mats, Sören) 
Den synliga soliditeten ska vid utgången av 2017 ej understiga 10,0%.  
 
Delmål 
2015=8,5 %  2016=8,5 %  2017=10,0 %                     2018=10,5 % 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2017-12-31 
 
Mål för resultat (Mats, Sören) 
Resultatet före skatt ska uppgå till minst 8 % av omsättningen år 2017 exkluderat 
fastighetsförsäljningar. 
 
Delmål för resultat 
2015=6,0 %  2016=6,5 %  2017=8,0 %                         2018=9,0 % 
 
Uppföljning 
Uppföljningsdatum är per 2017-12-31 
 
Mål för överskottsgrad (Mats, sören) 
Överskottsgraden räknat som driftnetto i förhållande till hyresintäkter ska vid utgången av 
2017 uppgå till 50 % 
 
Delmål för överskottsgrad 
2015=46,0 %  2016=47,0 %  2017=49,0 %                     2018=50,0 % 
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Granskning av intern kontroll av löner och ersättningar 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen yttrar sig över revisionsrapporten i enlighet med 

förvaltningens förslag.   

 

Sammanfattning 

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håbo kommun 

genomfört en granskning av kommunstyrelsens internkontroll avseende 

löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Syftet med 

granskningen har varit att besvara revisionsfrågan ”Är kommunstyrelsens 

interna kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar 

tillräcklig?”.  

Granskningen visar att sex av sju kontrollmål är uppfyllda medan det sjunde 

är delvis uppfyllt. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:  

 se över rutinen för genomgång av registrerade behörigheter till 

kommunens system 

 säkerställa att rutin för hantering av utlägg stärks 

 stärka rutiner för att säkerställa att inköp inte görs vid sidan av 

upphandlade leverantörer.  

 

Kommunstyrelsen föreslås, med anledning av rapporten, yttra sig enligt med 

förvaltningens förslag till yttrande.     

 
Förvaltningens förslag till yttrande 

Behörigheter till kommunens lönesystem hanteras av löneenheten, 

nyanställda får samma behörigheter som företrädaren. Alla behörigheter 

avslutas i samband med att löneenheten får besked om anställningens 

upphörande. Från och med den 1 oktober 2016 kommer löneenheten 

dessutom genomföra rensning av behörigheter en gång per kavartal för att 

säkerställa om befattningsbyte har skett inom kommunen som påverkar 

behörigheten. När det gäller personalsystemen Besched klient och webb – 

Schema och bemanning är behörighet till schema och självservice kopplat 

och tidsbegränsat till anställningen. Enhetschef meddelar löneenheten vilka 

behörigheter arbetsledare och chefer ska tilldelas. Attesträtt noteras och 

beviljas även av löneenheten.  

 

Löneenheten har omgående efter granskningen av internkontroll av löner 

och ersättningar begärt in kompletterande uppgifter avseende ersättning för 

utlägg och poängterat att utbetalning inte kommer att göras om 

syftesbeskrivning saknas i underlaget.  
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 Datum Vår beteckning 

 2016-09-16 KS 2016/00390 nr 69755 

 

 

En översyn har också initierats med granskning av vilka ersättningar för 

utlägg som gjorts under granskningsperioden. Syfte med den översynen är 

att sedan förtydliga rutinerna för att minimera antalet kontantutlägg, inköp 

betalade med kontanter eller med kreditkort. Inköp ska göras i kommunens 

beställningssystem, mot faktura eller med rekvisition, vilket även garanterar 

att endast upphandlade leverantörer anlitas.  

 

Med dessa åtgärder anser kommunstyrelsen att revisorernas 

rekommendation har följts och att revisionsrapporten är besvarad.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av löner och 

ersättningar, med följebrev.    

__________ 

Beslut skickas till 

Revisionen  
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