
 

 

 KALLELSE 
 Datum  

 2016-01-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 
Carina Lund (M), Ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Owe Fröjd (Båp) 

Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Fredrik Anderstedt (S) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 08:30 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden Tid Föredragande 

1.  Mötets öppnande 
 
1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Fastställande av dagordning 

08:30 Ordförande 

2.  Informationer 

1. Rapport avfallsverksamheten 
2. Hamnanläggningen vid Toresta 
3. Flyktingsituationen 
4. Personalläget 
5. Övrig information 

08:35  

Anna Darpe 
Per Nordenstam 

3.  Utbetalning av partistöd för 2016 
Dnr 2015/00369  

08:55 Ingen föredragning 

4.  Uppföljning av verkställigheten av kommunfull-
mäktiges beslut 2015 
Dnr 2015/00371  

09:00 Ingen föredragning 

5.  Motion om inrättandet av ett råd för integration, 
motionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) 
och Fred Rydberg (KD) 
Dnr 2014/00098  

09:10 Ingen föredragning 



 

 KALLELSE 
 Datum  

 2016-01-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

6.  Medborgarförslag: Utökad insyn och information 
inför viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns 
hantering av borgensåtagande 
Dnr 2015/00358  

09:20 Ingen föredragning 

7.  Medborgarförslag: Behov av natthärbärge i Håbo 
kommun 
Dnr 2015/00167  

09:25 Ingen föredragning 

8.  Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 
Dnr 2016/00020  

09:30 Per Nordenstam 

9.  Tidplan för Budget och målarbete för 2017 
Dnr 2016/00009  

09:40 Vipul Vithlani 

10.  Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verk-
samheter och dels kommunövergripande frågor 
2016 
Dnr 2016/00010  

09:55 Ingen föredragning 

 

   

Carina Lund 
Ordförande 

 Johan Utter 
Sekreterare 
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 2015-12-17 KS 2015/00369 nr 64341 

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

 

Utbetalning av partistöd för 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2016 enligt 
följande: 

Socialdemokraterna (S) 290 570 kr 
 
Moderaterna (M)  201 620 kr 
 
Sverigedemokraterna (SD) 112 670 kr 
 
Centerpartiet (C)  77 090 kr 
 
Miljöpartiet (MP)  59 300 kr 
 
Liberalerna (L)  59 300 kr 

Bålstapartiet (Båp)  59 300 kr 

Kristdemokraterna (KD) 41 510 kr 
 
Vänsterpartiet (V)  41 510 kr 

  
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller varje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40 % av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och 
dels ett mandatstöd med 30 % av IBB per mandat i kommunfullmäktige per 
år. Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars 
efter beslut i fullmäktige. IBB för 2016 är 59 300 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i 
kommunallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 
Kommunallagen stipulerar att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om 
utbetalning minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare 
har utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 
fullmäktige fastställt.  

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti. 
Partierna har att senast den 30 juni 2017 lämna en redovisning av 
partistödets användning under 2016.  
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Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2016 enligt nedan: 

Parti    Partistöd 

Socialdemokraterna  290 570 kr 
 
Moderaterna    201 620 kr 
 
Sverigedemokraterna  112 670 kr 
 
Centerpartiet   77 090 kr 
 
Miljöpartiet   59 300 kr 
 
Folkpartiet    59 300 kr 

Bålstapartiet   59 300 kr 

Kristdemokraterna  41 510 kr 
 
Vänsterpartiet   41 510 kr 

 
Totalt    942 870kr 
 

Samtliga partier ska enligt lagen även inkomma med redovisning av hur 
partistödet för 2015 används. Denna redovisning inlämnas till 
kommunstyrelsens kansli senast 30 juni 2016.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för partistödet ryms inom finansierad ram. 

Uppföljning 
Samtliga partier ska enligt lagen även inkomma med en redovisning av hur 
partistödet för 2016 används. Denna redovisning inlämnas till 
kommunstyrelsens kansli senast 30 juni 2017. 

Beslutsunderlag 
– Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (medskickas ej)  
__________ 

Beslut skickas till 
Samtliga partier 
Kansliet – för åtgärd  
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 2015-12-01 KS 28 nr 140 

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

 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för 
motioner, medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 
med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i 
följd utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras 
verkställighetsgraden i tretton beslut, varav tre är att betrakta som 
verkställda. Av resterande tio ärenden kommer hälften sannolikt att 
verkställas under 2016. Ett flertal av de icke verkställda ärendena har även 
återrapporterats tidigare år. Då flera ärenden alltså blivit liggande utan att 
verkställas krävs en plan för hur kommunen ska gå vidare med dessa 
ärenden.  

Ärendet 
En gång per år ska kommunstyrelsen redovisa verkställigheten i ett urval av 
kommunfullmäktiges beslut. Huvudsakligen ska verkställigheten hos 
bifallna medborgarförslag och motioner redovisas, men även 
verkställigheten hos andra former av beslut kan återrapporteras till 
kommunfullmäktige. Ärendena redovisas årsvis i efterskott tillsammans 
med ärenden som inte varit verkställda vid tidigare återrapporteringar.  

2015 års redovisning 
I 2015 års redovisning tas medborgarförslag och motioner som bifallits 
under 2014 upp. Likaså ses ärenden som kvarstår som icke verkställda 
sedan 2014 och 2013 års redovisningar över. Då det fanns ytterst få bifallna 
motioner och medborgarförslag för 2014 har redovisningen även 
kompletterats med de uppdrag kommunfullmäktige gett nämnderna i 
anslutning till andra beslut som fattats under året.  

Sammanlagt redovisas 13 olika beslut; fem medborgarförslag, fem motioner 
och tre andra uppdrag från fullmäktige. Fem av besluten i redovisningen är 
nya för 2014, två har återrapporterats även i 2014 års redovisning och 
resterande sex har återrapporterats både 2013 och 2014.  En lista över 
besluten har sammanställts och skickats ut till de förvaltningar som fått i 
uppdrag att genomföra besluten. Dessa har sedan fått möjlighet att redovisa 
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om beslutet verkställts eller ej samt ge en kommentar till detta. Resultatet 
har sedan sammanställts.   

Resultat 
Av de tretton beslut som granskats i årets rapportering är tre beslut 
verkställda. Resterande tio är således inte verkställda. Dock bedöms fem av 
de tio besluten bli verkställda under 2016. Detta illustreras av 
cirkeldiagramet nedan.  

 

I uppföljningen som gjordes 2014 framgick att tio av det årets nitton beslut 
rapporterades som inte verkställda under 2013. Detta indikerade att bifallna 
motioner och medborgarförslag riskerar att få vänta en lång tid på att bli 
verkställda. Samma tendens noteras även i årets uppföljning. Som framgår 
av diagramet nedan har inget av de ärenden som återrapporterats både 2013 
och 2014 hunnit verkställas till 2015 års uppföljning. Två av dem beräknas 
dock bli verkställda under 2016. Andelen verkställda beslut är högre bland 
de ärenden som är nya för året. Två av fem har verkställts och ytterligare två 
beräknas verkställas under 2016.  

 

Orsaker till ej verkställda beslut 
Anledningarna till att besluten inte har verkställts varierar. I de ärenden där 
verkställigheten inte alls har påbörjats handlar det om att förutsättningarna 
för att verkställa besluten inte har funnits. Det har exempelvis saknats 
kompetens och resurser. Vissa ärenden har heller inte prioriterats.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-12-01 KS 28 nr 140 

 

Gemensamt för de beslut som återrapporterats som icke verkställda i flera 
års tid är att anledningarna till att de inte verkställts är samma eller likartade 
vid varje återrapportering. Detta tyder på att de hinder som finns för 
verkställigheten inte lätt kan undanröjas.  

Behov av åtgärder för ej verkställda beslut 
Anledningen till den årliga återrapporteringen av verkställigheten hos 
fullmäktigebeslut är en revisionsrapport som gjordes 2012 och som 
konstaterade att verkställighetsgraden i kommunen inte låg på en 
tillfredställande nivå. Detta då enbart tre av de tio beslut som granskades var 
verkställda på ett korrekt sätt. I årets återrapportering ligger 
verkställighetsgraden på motsvarande, eller till och med på något lägre, 
nivå, då tre av de tretton beslut som återrapporteras har verkställts. Att 
beslut som fattats av fullmäktige inte verkställs är ett demokratiskt problem. 
Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att se till att 
verkställighetsgraden förbättras.  

Fyra av de beslut som återrapporteras i denna redovisning har 
återrapporterats såväl 2013 som 2014 och visar i 2015 års redovisning ingen 
tendens till att bli verkställda under 2016. Dessa beslut är gråmarkerade i 
beslutsunderlaget. Ett av besluten är fattat redan 2011 och övriga 2012, så 
de har väntat länge på att verkställas. För att undvika att dessa ärenden 
fortsätter att återrapporteras år efter år utan att verkställas behöver åtgärder 
vidtas. Därför behöver kommunstyrelsen snarast återkomma till 
kommunfullmäktige med en plan för hur dessa beslut ska kunna verkställas 
så snart som möjligt. Om det inte är möjligt att verkställa besluten ska 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att återta dessa beslut.  

Uppföljning 
Uppdraget ska följas upp senast i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 september 2016.  

Beslutsunderlag 
– Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, 

Redovisning av status för motioner, medborgarförslag och uppdrag  
__________ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, kansliet – för åtgärd 
Kommunstyrelsen, plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
Kommunstyrelsen, tekniska avdelningen – för åtgärd 
Kommunstyrelsen, kultur- och livsmiljöavdelningen – för kännedom 
Socialnämnden – för kännedom 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare  
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

 

 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
 

Redovisning av status för motioner, medborgarförslag och uppdrag 
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Kommunstyrelsen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Beslut om 
företagspolicy för 
Håbo kommun 

Fullmäktige beslutar att anta 
företagspolicy för Håbo kommun och 
uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa 
förslag på en översyn av kommunens 
bolag med avseende på organisation 
utifrån kommunens övergripande behov 

Nej 

 

Översyn för marknadsbolaget är 
påbörjat och beräknas bli 
presenterad för 
kommunstyrelsen i mars 2016. 

2013/143 Nej 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Motion - uppföljning 
och effektivisering av 
kommun-fullmäktiges 
sammanträden 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 
kommunkansliet förbetedelser för inköp 
av föreslagen utrustning för votering med 
mera, att motionen bifalls. 

Ja, 2014 
Kommer att hanteras under 
2016, som del av 
läsplatteinförandet i fullmäktige. 

KS 
2012/9 Nej 

Motion - Om att 
införskaffa utrustning 
för trådlös omröstning 
mm i samband med 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 
kommunkansliet förbetedelser för inköp 
av föreslagen utrustning för votering med 
mera, att motionen bifalls. 

Ja, 2014 och 
2013 

Kommer att hanteras under 
2016, som del av 
läsplatteinförandet i fullmäktige. 

KS 
2010/48 Nej 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Medborgarförslag - 
genomföra en 
medborgardialog om 
förnyelsebar energi 
och energisparande1 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 
miljö- och tekniknämndens yttrande 
2012-08-27, §83, att bifalla förslaget 

Ja, 2014 och 
2013 

En utredning kring 
möjligheterna för ett sådant 
projekt som föreslås i 
medborgarförslaget har inte 
påbörjats. Håbo kommun har nu 
en antagen miljöstrategi vilket 
möjliggör att kommunen i 
kommande 
implementeringsarbete samt 
framtagande av handlingsplaner 
kan påbörja denna utredning. 

KS 
2011/16 Nej 

Medborgarförslag - 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark 
inom Bålsta tätort 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 
miljö- och tekniknämndens beslut 2011-
04-06 § 39, om utredning av 
skyddsformer för de båda områdena att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
Fullmäktige uppdrar till miljö- och 
tekniknämnden att informera 
förslagsställaren om nämndens 
kommande ställningstagande till 
skyddsformer för de båda områdena 

Ja, 2014 och 
2013 

Möjligheterna för detta har inte 
utretts sedan ärendet flyttades 
över från miljö- och 
tekniknämnden. Detta har inte 
prioriterats. Kompetens saknas. 

KS 2010/9 Nej 

                                                           
1 De beslut som markerats med grå färg har återrapporterats 2013, 2014 och 2015 utan att kunna verkställas.  
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Motion - 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 och dels 
vid det gamla stationshuset 

Ja, 2014 och 
2013 

Detaljplanen för Bålsta centrum 
etapp 1 innehåller en 
stationspark med möjlig torgyta. 
Planen beräknas att antas av 
kommunstyrelsen till sommaren 
2016. 

KS 
2010/60 Nej 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Ansökan från Bålsta 
skidklubb om 
kommunal borgen för 
byggnation av 
konstsnöanläggning 
på Granåsen 

Fullmäktige godkänner att kommunen 
tecknar borgen för Bålsta skidklubb om 
5,5 mkr med utfall under 2014/15 
förutsatt att följande punkter uppfylls 
/…/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. 
Fullmäktige beslutar att utöka 
driftbudgeten för avdelningen kultur och 
livsmiljö med 150 tkr för 2015.   

Nej 
Avtal med Bålsta skidklubb 
undertecknade. Beslutet därmed 
verkställt 

2014/128 Ja 
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Motion - redovisning 
av utbetalning av 
föreningsbidrag och 
föreningars kostnader 
för nyttjande av 
kommunens 
anläggningar samt 
kommunens 
subventioner för 
uthyrningen 

Fullmäktige beslutar att bifalla motionen Nej 

Redovisning av efterfrågade 
kostnader gjordes redan då 
motionen bereddes. Beslutet 
därmed verkställt. 

2013/107 Ja 

Tekniska avdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Medborgarförslag - 
utomhusgym i 
anslutning till 
motionsspåret i Viby 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 
bildningsnämndens och miljö-och 
tekniknämndens respektive yttrande att 
medborgarförslaget ska anses besvarat 

Ja,  2014 

Gatu- och parkenheten har under 
2015 byggt och färdigställt ett 
utomhusgym vid Vibyspåret. 
Detta invigdes den 15/6 - 2015. 

KS 
2012/91 Ja 

Medborgarförslag - 
cykelbana med 
sandhopp i 
Slottsskogen 

Fullmäktige bifaller förslaget genom att 
uppdra till miljö- och tekniknämnden att i 
samråd med bildningsnämnden ordna den 
föreslagna cykelbanan på lämplig plats i 
Skokloster 

Ja, 2014 och 
2013 

Gatu- och parkenheten inte 
lyckats hitta en lämplig plats för 
cykelbanan som accepterats av 
Slottskogens samfällighet som 
förvaltar Slottskogen. Förslaget 
är därför inte genomfört. 

KS 
2011/182 Nej 



 

 UTREDNING 6(7) 

 Datum Vår beteckning 
 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

Medborgarförslag - 
kampanj 

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 

Ja, 2014 och 
2013 

Vi har tidigare varit tvungna att 
avbryta sponsring av projekt 
eftersom det inte är korrekt. 
Gatu- och parkenheten har t.o.m. 
2013 bedrivit 
naturstädningskampanj med 
skolor och föreningar, men har 
inte resurser för att både bedriva 
en naturstädningskampanj och 
anställa sommarungdomar. 

KS 
2012/7 Nej 
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Socialnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Motion - om utökad 
valfrihet genom 
införande av en LSS-
peng 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 
socialnämndens beslut om att genomföra 
en utredning av valfrihet för daglig 
verksamhet, att bifalla motionens första 
att-sats*. Fullmäktige beslutar att avslå 
motionens andra att-sats 

Nej Ej påbörjat KS 
2013/80 Nej 

Beslut om 
integrations- och 
flyktingpolitiskt 
program 

Fullmäktige beslutar att anta integrations- 
och flyktingpolitiskt program komplett 
med kommunstyrelsens föreslagna 
ändringar. Fullmäktige beslutar att 
uppdra till socialnämnden att till 
kommunstyrelsen komplettera 
programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska utformas. 

Nej Pågår, klart första kvartalet 2016 KS 
2014/81 Nej 

 

* Motionens första attsats lyder ”…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 ska hjälpa dem i utveckling av sin dagliga verksamhet”. 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion om inrättandet av ett råd för integration, motionärer: 
Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 

Sammanfattning 
I motionen föreslås inrättandet av ett kommunalt integrationsråd bestående 
av representanter för civilsamhällets idéburna organisationer, samt politiker 
och tjänstemän.  

Kommunala råd, i enlighet med kommunallagen, bildas i syfte att skapa 
samverkan med grupper som nyttjar kommunens tjänster. Ledamöterna i 
rådet väljs från föreningar som representerar grupperna i fråga. I ett 
integrationsråd bör således ledamöterna väljas från föreningar som 
representerar olika grupper av invandrare. 

Håbo kommun har fram till 2015 haft ett litet mottagande av flyktingar och 
övriga invandrare. Detta medför att det är svårt att motivera införandet av ett 
integrationsråd utifrån det befolkningsunderlag som finns i kommunen i 
dagsläget. Vidare innebär det att det i kommunen idag inte finns några 
föreningar som kan sägas representera invandrarna. Det finns således inte 
heller en bas från vilken ledamöter till ett eventuellt integrationsråd kan 
väljas.  

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i kommunen har dock 
ökat under 2015 och flyktingmottagandet som helhet beräknas också 
fortsätta öka under kommande år. En eventuell kommande ökning kan dock 
inte motivera införandet av ett råd i dagsläget, i synnerhet inte då det inte 
finns något sätt att välja ledamöter till rådet i fråga.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga 

Uppföljning 
Ingen 
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Utredning av behovet av ett kommunalt råd för integration 
Inledning 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har i en gemensam motion föreslagit att ett 
kommunalt integrationsråd ska inrättas. Detta mot bakgrund av att kommunen sedan 2011 deltagit i 
ett integrationsnätverk med representanter för olika idéburna organisationer inom kommunen, samt 
att kommunen har antagit ett integrations- och flyktingpolitiskt program, i vilket vikten av samverkan 
med civilsamhället tas upp. Därför finns ett behov av att skapa ett fast forum där representanter för 
civilsamhällets idéburna organisationer samt politiker och tjänstemän från kommunen ska kunna 
diskutera frågor rörande integration. Rådet föreslås fungera som ett informations- och 
utvecklingsforum som sammanträder fyra gånger per år och ska kunna lämna förslag samt utgöra 
remissinstans till kommunen i frågor som rör integration.  

För att utreda Håbo kommuns behov av och möjlighet att införa ett integrationsråd behöver flera 
frågor besvaras:  

1. Vad är syftet med kommunala råd? 
2. Hur stor är invandringen/flyktingmottagandet i Håbo kommun? 
3. Hur skulle ett integrationsråd kunna vara uppbyggt? 
4. Hur arbetar Håbo kommun med integration idag?  
5. Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt råd?   
 

Utredningen bygger på information från kommunens socialchef, avdelningschef för stöd till vuxna, 
kommunens flyktingsamordnare samt socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Likaså har 
statistik inhämtats från Migrationsverket och SCB. Information har också inhämtats från några av 
kommunens frivilligorganisationers hemsidor samt från Håbo kommuns föreningsregister.  

1. Kommunala råd  
Inledningsvis är det viktigt att fastställa det lagstiftningsmässiga syftet med kommunala råd generellt, 
samt vad detta innebär för konstruktionen av ett eventuellt integrationsråd.  

Enligt kommunallagens 6 kapitel, 8 § är nämnderna skyldiga att verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar deras tjänster. Denna paragraf utgör grunden för bildandet av de flesta kommunala råd. 
Enligt socialtjänstlagens tredje kapitel, 2 §, ska socialnämnden dessutom ta initiativ till och bevaka 
att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö för /…/ grupper som har behov av samhällets 
särskilda stöd. Råd bildas för att kommunen ska samråda med grupper som berörs av kommunens 
tjänster och som dessutom har behov av särskilt stöd. Ett råd ska alltså, med denna lagtext som stöd 
skapa en möjlighet för brukarinflytande, för att ge människor i samhället möjlighet att göra sin röst 
hörd i frågor som påverkar dem. Råden bidrar till att skapa en kontakt mellan kommunen och dess 
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invånare i vissa frågor och ger i synnerhet grupper i behov av stöd en möjlighet till inflytande över 
beslut som påverkar deras vardag.  

Enligt kommunallagens 1 kapitel, 4 §, är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i 
kommunen eller ska betala kommunalskatt där medlemmar av en kommun. Således bör också rådets 
medlemmar vara personer som motsvarar denna beskrivning.  Det är först efter att en person blivit 
medlem av en kommun som den också berörs av dess insatser, undantaget möjligen ensamkommande 
flyktingbarn som utan att motsvara dessa kriterier påverkas av kommunens insatser. Ledamöterna i 
de kommunala råden väljs från de föreningar som representerar de grupper i samhället som berörs av 
de frågor rådet hanterar. Att välja ledamöterna från föreningar är en nödvändighet för att ge rådet en 
demokratisk legitimitet. De folkvalda politikerna är också representerade i råden, liksom kommunala 
tjänstemän.  

Integrationsråd 
Motionen föreslår inrättande av ett integrationsråd som bygger på förtroendevalda politiker, 
kommunala tjänstemän och representanter för samhällets idéburna organisationer. Med ovanstående 
lagtexter i åtanke skulle ett integrationsråds föreningsrepresentanter komma ifrån föreningar och 
organisationer som representerar invandrarna/flyktingarna i kommunen. Därutöver skulle politiker 
och tjänstemän delta. Eftersom det är invandrarna och flyktingarna som berörs av kommunens 
integrationsinsatser är det viktigt att det är dessa grupper som representeras i rådet. Med tanke på 
kriterierna för medlemskap i en kommun bör alltså de som representerar och representeras i rådet 
även vara folkbokförda i kommunen. Detta i sin tur medför att de också måste ha uppehållstillstånd, 
då det är grund för folkbokföring. Asylsökande kan alltså inte utgöra medlemmar av ett kommunalt 
råd, möjligen undantaget de asylsökande som fått arbetstillstånd och arbetar under asylprocessen, då 
dessa betalar kommunalskatt.  

2. Invandring och flyktingmottagande 
Nästa fråga att besvara är hur flyktingmottagandet och invandringen till Håbo kommun ser ut. Kan 
det utgöra grunden för ett integrationsråd? 

Flyktingmottagandet i Sverige 
Ett stort antal människor befinner sig på flykt i världen. Detta medför konsekvenser för det svenska 
flyktingmottagandet, som har ökat kraftigt de senaste åren. År 2013 kommunplacerades1 34 499 
flyktingar i landet som helhet. Under 2015 (perioden januari - oktober) har sammanlagt 41 416 
personer kommunplacerats. Även Migrationsverkets senaste prognos tyder på en fortsatt kraftig 
ökning. Under 2015 (till och med oktober) har över 100 000 människor sökt asyl i Sverige och 
prognosen, som förvisso är mycket osäker, är att omkring 160 000 personer kommer ha sökt asyl i 
Sverige innan årets slut. Huvudscenariot för 2016 är 135 000 asylansökningar. Migrationsverket 
uppger också att majoriteten av dem som söker asyl under hösten 2015 sannolikt inte kommer att få 
beslut förrän under 2017, vilket medför en fördröjning när det gäller såväl kommunplacering som 
återvändande. Nuvarande ökning av asylsökande medför alltså att kommunerna kommer att få ökad 
invandring följande år. Samtidigt har regeringen föreslagit lagändringar som sannolikt kommer att 
minska inströmningen av flyktingar till Sverige. Därmed är det möjligt att Migrationsverkets prognos 
för kommande år inte längre stämmer. Dessutom tycks den stora inströmningen av flyktingar 
eventuellt redan ha vänt. Migrationsverket rapporterade den 16 december att ca 3 200 personer sökt 

                                                           
1 Kommunplacering sker oftast en månad efter att en person fått uppehållstillstånd i Sverige. Det ekonomiska och sociala 
ansvaret för personen övergår då från Migrationsverket till kommunen.  
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asyl den senaste veckan. Detta är att jämföra med över 10 000 de veckor som inströmningen till 
Sverige var som störst. 

Flyktingmottagandet i Håbo kommun 

2013-2014 
Statistik från Migrationsverket visar att Håbo kommun har haft ett förhållandevis litet mottagande av 
flyktingar de senaste åren. Under 2014 togs totalt 17 personer, varav fem ensamkommande barn2, 
emot i kommunen och 2013 togs åtta personer, varav tre ensamkommande barn emot. Viktigt att 
notera i sammanhanget är att dessa siffror alltså avser kommunplacerade, det vill säga personer med 
uppehållstillstånd, och inte asylsökande personer.  

2015 
Under år 2015 (perioden januari - oktober) har antalet mottagna flyktingar i kommunen ökat, precis 
som i landet som helhet. Håbo har framförallt har tagit emot ett ökat antal ensamkommande barn, då 
45 stycken asylsökande ensamkommande barn har placerats i kommunen under perioden. Enbart sex 
av dessa placerades enligt avtal3. Kommunen har också avtal om åtta stycken ensamkommande barn 
med uppehållstillstånd och dessa platser är fyllda sedan tidigare. Det är dock inte alla dessa som är 
fysiskt placerade i kommunen. Av kommunens totalt åttio ensamkommande barn (inte alla har 
kommit till kommunen under 2015) är det 24 barn, det vill säga 30 %, som också vistas i Håbo 
kommun. Resterande barn är placerade i familjehem och HVB-hem runt om i landet.  

Vidare har Håbo kommun avtal om att ta emot 22 stycken kommunplacerade flyktingar (vuxna och 
familjer) från anläggningsboende (ABO)4 under år 2015. Håbo kommun har ännu (till och med 
oktober 2015) inte tagit emot någon i enlighet med avtalet. Vad gäller övriga flyktingar har 
kommunen tagit emot tre personer med uppehållstillstånd från eget boende (EBO)5. Enligt statistik 
från Migrationsverket bodde i november 2015 ytterligare 15 asylsökande i eget boende i Håbo 
kommun. Utöver detta har tolv anhöriga till ensamkommande barn tagits emot under perioden 
januari-oktober.  

Prognos för kommande år 
Migrationsverkets prognoser avseende antalet flyktingar kommande år är, som nämnts ovan, ytterst 
osäker. Oavsett osäkerheten kring kommande mängd asylsökande har ju många flyktingar redan 
kommit till Sverige. Under förutsättning att dessa beviljas uppehållstillstånd kommer antalet 
kommunplacerade flyktingar i Håbo kommun sannolikt också att öka under kommande år. Mycket 
tyder också på att Migrationsverket kommer att börja med tvingande anvisningar även av vuxna 

                                                           
2 Ensamkommande barn är barn som saknar vårdnadshavare i Sverige. Socialtjänsten i den kommun dit barnet anvisats av 
Migrationsverket har ansvar för att barnet placeras i familjehem eller HVB-hem redan under asyltiden. Statistiken från 
Migrationsverket visar dock enbart ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd och kommunplacerats. Detta 
innebär att kommunen också haft asylsökande ensamkommande barn under åren, men att dessa inte redovisas här. 
3 Migrationsverket anvisar i första hand barn till en kommun som barnet har anknytning till och i andra hand till en 
kommun som har avtal med Migrationsverket om att ta emot barn och som också har en ledig plats. När det inte finns 
lediga platser i landet anvisar Migrationsverket barn utanför avtalen och då sker anvisningen utifrån kommunens 
fördelningstal som är baserade på folkmängd. 
4 Personen har bott i Migrationsverkets anläggningsboende/förläggningsboende under asyltiden och anvisas därefter till 
en kommun som har avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar från anläggningsboende.  
5 Eget boende innebär att personen bor inneboende hos släkt eller vänner under asyltiden och efter att ha fått 
uppehållstillstånd bor kvar eller ordnar ett nytt boende på egen hand, utan hjälp från Migrationsverket.  
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flyktingar och familjer. Om så blir fallet kommer flyktingarna att fördelas till kommunerna utifrån 
folkmängd, vilket kommer innebära en ökning för flyktingmottagandet i Håbo. Likaså har 
kommunen beslutat utöka avtalet om mottagande av ensamkommande barn till totalt 110 barn, varav 
90 platser avser asylsökande. Det innebär en stor ökning av avtalet, men inte någon särskilt stor 
ökning i det faktiska antalet barn, då kommunen redan har ett betydligt större antal placerade barn än 
avtalet ursprungligen avsett.  Med tanke på osäkerheten i prognoserna är det dock svårt att bedöma 
hur stor mängd flyktingar Håbo kommer att ta emot kommande år.  

Övrig invandring till Håbo 
Det är inte nödvändigtvis bara flyktingar som berörs av de frågor som tas upp i ett eventuellt 
integrationsråd. Även andra grupper av invandrare kan givetvis ha behov av att bli representerade 
där. Frågan är således hur stora grupper det kan röra sig om.  

Det är svårt att få fram statistik över invandringen skild från flyktingmottagandet. SCB presenterar 
dock statistik över invandringen som helhet under 2014. Lägger man ihop antalet invandrare från alla 
länder utanför Norden har totalt 81 personer invandrat till Håbo kommun under 2014. Den största 
gruppen kommer från Asien (37 personer) samt EU utanför Norden (27 personer).  I dessa 81 
personer räknas alltså även ovan nämnda 17 kommunmottagna flyktingar för samma år in. Det rör sig 
således inte om någon stor invandring till kommunen som helhet under 2014.  

3. Representanter i ett integrationsråd 
Eftersom representanter i ett rådgivande organ ska väljas ur föreningar i kommunen behöver en 
översyn över Håbo kommuns ideella organisationer och föreningar göras.  

Håbo kommun har ett rikt föreningsliv. Uppemot 150 organisationer, idrottsföreningar 
hjälporganisationer, kulturföreningar med mera, verkar i kommunen. Några av de organisationer som 
finns i kommunen arbetar bland annat med frågor som rör integration, främst i egenskap av 
hjälporganisationer. Röda Korset, Svenska kyrkan och Håbo Internationella Kvinnors Förening är 
exempel.  

Det som däremot saknas i Håbo kommun, när det gäller föreningar, är sådana organisationer som 
representerar grupperna som ska dra nytta av kommunens integrationsinsatser. Det saknas alltså 
föreningar som består av invandrare och arbetar i frågor som rör invandrare, vilket ju är den typ av 
föreningar som, enligt kommunallagens definition, vore lämpliga medlemmar i ett integrationsråd. 
Givetvis är säkert personer med invandrarbakgrund medlemmar i ett flertal av kommunens 
föreningar, men det innebär inte att representanter för föreningen kan representera dem i ett 
integrationsråd.  

4. Integration i Håbo kommun 
Hänsyn behöver också tas till hur integrationsarbetet i Håbo kommun ser ut i dagsläget, och framför 
allt, med tanke på motionens formulering, vad som görs i relation till de organisationer som finns i 
kommunen. Några exempel presenteras här. 

Flykting- och integrationspolitiskt program 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta Håbo kommuns integrations- och flyktingpolitiska 
program, vars syfte är att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna inom kommunen, ge underlag 
för prioriteringar och peka ut en riktning för framtiden. Programmet pekar ut fyra prioriterade 
områden – boende, hälsa, samverkan och sysselsättning. Punkten ”samverkan” poängterar just vikten 
av att samverka med det idéburna samhället. Varje nämnd ska också årligen upprätta en plan för hur 
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man ska arbeta för ökad integration. Kommunfullmäktige beslutade, i samband med att programmet 
antogs, att uppdra till socialnämnden att komplettera programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska genomföras. Arbetet med att förtydliga programmet pågår och beräknas klart 
under 2016.  

Samverkan med civilsamhället 
Håbo kommun har samarbetat en hel del med civilsamhället i integrationsfrågorna. Kommunen har 
exempelvis genomfört projektet Språk- och samhällsguide i samarbete med Håbo Rödakorskrets, 
Håbo internationella kvinnors förening och Håbo pastorat, Svenska kyrkan. Projektet var en del av 
det nationella projektet ”Flyktingguide/språkvän” som drivs av Eskilstuna kommun och gick ut på att 
en nyanländ flykting matchades mot en svensk som sedan ska hjälpa den nyanlända till en bra start i 
sitt nya hemland. 

Vidare har Håbo kommun deltagit i ett integrationsnätverk, tillsammans med representanter för flera 
politiska partier och representanter för ett antal organisationer i civilsamhället, däribland Håbo 
internationella kvinnors förening och Håbo Rödakorskrets.  Nätverket har bidragit till 
informationsutbyte mellan organisationerna i civilsamhället och kommunen.  

I kommunen har också Röda Korset i samarbete med Gröna Dalenskolan genomfört ett projekt i 
vilket barn hjälper barn. Skolans elever får träffa barn som flytt från Syrien och som berättar om sina 
erfarenheter. Dessutom från eleverna i sin tur göra i ordning påsar med barnsaker som levereras till 
Stockholms central. Röda korskretsen samarbetar också med kommunen och har SFI-elever för 
språk- och arbetsträning.   

5. Ekonomiska konsekvenser av ett råd 
Att införa ett nytt kommunalt råd är förenat med vissa kostnader. Dessa är ungefärligt beräknade här. 

Kostnader för arvode med mera 
Sammanträdesarvode för ledamöter och ersättare i råden är 1,5 % av inkomstbasbeloppet samt 
ersättning för justering av protokoll med 0,5 % av inkomstbasbeloppet. Dessutom utgår 
reseersättning med 29 kronor per mil. Utifrån 2015 års nivåer blir arvodeskostnaderna för ett råd, om 
rådet består av tio ledamöter och sammanträder fyra gånger per år, blir ca 36 000 kronor per år. I 
detta är inte kostnader för sociala avgifter och eventuella reseersättningar inräknade.  

Personalkostnader 
Införandet av ett råd i kommunen medför även vissa personalkostnader, främst för den sekreterare 
som avsätts för att hålla samman rådets möten. Det är svårt att bedöma exakt vilken omfattning 
arbetsinsatserna är, men de arbetsuppgifter som sekreteraren ska utföra innebär bland annat att skapa 
och skicka ut kallelse, att föra protokoll under sammanträdet och att färdigställa protokollet och få 
det justerat. Dessutom tillkommer några mindre administrativa uppgifter.  En uppskattning är att 
arbetsmängden för sekreterarens del bör motsvara ca 3 % av en heltidstjänst, under förutsättning att 
rådet sammanträder fyra gånger per år. Räknar man på att sekreteraren tjänar 30 000 kronor per 
månad ger det kommunen en kostnad på 10 800 kr årligen exklusive arbetsgivaravgifter.  

Övriga administrativa kostnader 
De övriga kostnaderna innefattar bland annat tryck och utskick av kallelser och protokoll under 
förutsättning att denna hantering inte enbart görs elektroniskt. Oavsett vilket bedöms kostnaderna för 
tryck och utskick vara marginella.  
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Totalkostnad 
De största kostnaderna för ett råd är personal – och arvodeskostnader som uppgår till ca 46 800 
kronor per år för ett råd med 10 ledamöter och fyra sammanträden per år. I detta belopp är inga 
sociala avgifter inräknat, vilket innebär att totalbeloppet bör öka med ytterligare ca 35 %.  

Sammanfattande bedömning 
Efter denna sammanställning kvarstår att besvara frågan om Håbo kommun har behov av, och 
möjlighet att, inrätta ett integrationsråd. Kommunen har hittills haft ett begränsat mottagande av 
flyktingar, liksom en relativt begränsad invandring i övrigt. Detta har medfört att det i dagsläget finns 
relativt få invandrare i kommunen. Ett nytt råd är också förenat med vissa kostnader. Därmed är det 
tveksamt om det är ekonomiskt motiverat att införa ett råd i dessa frågor utifrån kommunens 
mottagande så här långt. Möjligen kan prognosen kring kommande års flyktingmottagande motivera 
behovet av ett integrationsråd, men prognossiffrorna för kommande år är ytterst osäkra.  

Oaktat hur man resonerar kring mängden invandrare kvarstår problemet med rådets funktion. Rådets 
syfte är att de personer som berörs av en viss typ av kommunala verksamheter ska representeras för 
att samverkan mellan dem och kommunen ska skapas. För att ledamöterna i ett råd ska kunna väljas 
på ett demokratiskt sätt och dessutom kunna representera en större grupp är det nödvändigt att dessa 
företräder organisationer/föreningar som representerar gruppen i fråga. Det krävs således att det finns 
intresseorganisationer bestående av invandrare som arbetar för invandrare för att det ska gå att skapa 
en representation i råden. Sådana föreningar finns inte i Håbo kommun i dagsläget. Så länge det inte 
finns organisationer som kan sägas representera olika invandrargrupper finns det heller inte 
någonstans att välja ledamöter till rådet. 

Håbo kommun har haft ett gott samarbete med civilsamhällets idéburna organisationer, vilket också 
ligger i linje med kommunens integrations- och flyktingpolitiska program. Dock är de organisationer 
som kommunen haft samarbete med inte sådana att de kan representera invandrare i ett kommunalt 
råd.  

Sammanfattningsvis är det i dagsläget svårt att finna underlag för att skapa ett integrationsråd i Håbo 
kommun.   
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Folkpartiet, Håbo    Kristdemokraterna, Håbo Centern, Håbo 
 
 

Motion om råd för integration 
 
Yrkande 
Vi föreslår att ett Integrationsråd inrättas. 
 
Integrationsrådet föreslås ha förslagsrätt inför kommunens beslutande organ för att 
stärka delaktighet, dialog och demokratiskt inflytande och förbättringsarbete 
avseende Håbo kommun strävan efter att skapa en inkluderande kultur fri från 
diskriminering i enlighet med förslaget till Integrations- och flyktingspolitiskt program 
(KS 2014/81). 
 
Bakgrund 
Håbo kommun har sedan 2011 ett integrationsnätverk där representanter för 
kommunens olika verksamheter och organisationer inom den idéburna sektor ingår. 
Detta har träffats cirka 4 gånger per år för att utvecklas, erfarenhetsutbyte och 
diskutera aktuella frågor kring integration i kommunen. Närverket har varit ett forum 
för utbyte av information och idéspridning. 
 
Håbo kommun har genom avtal med Migrationsverket ökat sitt mottagande av 
asylsökande, framför allt ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen har 
även, genom beslut i Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 90, tillsatt en beredning 
vilken tagit fram ett förslag till ”Integrations- och flyktingpolitiskt program” med 
underrubriken ”Interkulturella möten”. Detta program avses omsättas i kommunen 
och syftar till att skapa en helhetssyn för integrationsfrågorna inom kommunen. I 
programmet lyfts vikten av samverkan med det civila samhället fram. Dessutom 
söker kommunen tillsammans med idéburna organisationer inom det civila samhället 
medel från Länsstyrelsen för att utveckla integrationsarbetet, bland annat genom en 
verksamhet med flyktingguider. 
 
Mot denna bakgrund finns det ett behov av att skapa ett fast forum där olika frågor 
både från medborgare och det civila samhället å ena sidan, och förtroendevalda och 
tjänstemän från Håbo kommun å den andra, kan föras fram och diskuteras. Detta 
forums, eller råds, uppgift föreslås vara att följa programmet för integration och 
flyktingfrågor och att även kunna föreslå revideringar och utveckling av detsamma. 
Rådet föreslås vidare både kunna lämna förslag och ha en konsultativ roll gentemot 
de förtroendevalda och förvaltningarna och utgöra remissinstans för kommunen. 
Rådet föreslås slutligen genomföra minst fyra protokollförda sammanträden per år.  
Organisatoriskt bör Integrationsrådet lyda under Kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut: 
 
Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna i Håbo kommun föreslår att 
 

1. Ett Integrationsråd inrättas direkt under Kommunfullmäktige 
2. Integrationsrådet har en sammansättning av representanter från det civila 

samhällets idéburna organisationer å ena sidan samt förtroendevalda och 
tjänstemän från Håbo kommun å den andra 

3. Integrationsrådet har främst i uppgift att fungera som informations- och 
utvecklingsforum i kommunen avseende utveckling och tillämpning av 
Integrations- och flyktingpolitiska programmet 

4. Integrationsrådet ska kunna följa tillämpningen i kommunen av programmet för 
integration och flyktingfrågor och kunna föreslå revideringar och utveckling av 
detsamma. 

5. Integrationsrådet kan lämna förslag och har en konsultativ roll gentemot de 
förtroendevalda och förvaltningarna och utgöra remissinstans för kommunen i 
integrationsfrågor 

6. Rådet genomför minst fyra protokollförda sammanträden per år. 
 
 
 
För Folkpartiet För Centern För Kristdemokraterna 
 
 
 
 
Håkan Welin Lisbeth Bohlin Fred Rydberg 
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 2016-01-04 KS 2015/00358 nr 64562 

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

 

Besvarande av medborgarförslag: Utökad insyn och information 
inför viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns hantering av 
borgensåtagande 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida.   
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför kritik mot 
kommunens borgensåtagande gentemot Bålsta Skidklubb. (beslut KF 2014-
11-10 § 71) Beslutet kommer enligt förslagsställarens egen analys att drabba 
medborgarna negativt eftersom skattepengar kommer att behöva användas 
för att infria borgensåtagandet. Förslagsställaren efterfrågar därför bättre 
insyn för medborgarna och bättre information från kommunen innan sådana 
viktiga ekonomiska beslut fattas. Förslagsställaren menar att fullmäktige 
fattat flera tidigare beslut utan tillräcklig ekonomisk insikt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 99 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat enligt nedanstående yttrande.  

Yttrande 
Kommunen kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av det 
inlämnade medborgarförslaget då ärendet ifråga är avslutat.  

Vad gäller ökad insyn inför viktiga beslut så gör kommunen redan så 
mycket som är rimligt. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på 
kommunens anslagstavla i kommunhuset, i Bålsta Upplands-Bro Bladet, via 
kommunens hemsida samt via sociala medier. Fullständig kallelse med 
samtliga handlingar finns att tillgå i pappersform i kommunhuset vid 
anslagstavlan, vid sammanträdestillfället i sammanträdessalen samt digitalt 
via kommunens hemsida. Dessutom kan medborgaren alltid kontakta 
kommunen direkt i det fall något är oklart. Det finns alltså gott om 
möjligheter för medborgaren att ta reda på vilka ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige samt läsa de handlingar som ligger till grund för 
besluten.  

Om medborgaren inte håller med om de förslag till beslut som presenteras i 
handlingarna har medborgaren alla möjligheter att kontakta kommunens 
politiker för att försöka få till en ändring i beslutet. Det är dock viktigt att 
poängtera att medborgaren, i den representativa demokrati som råder i 
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Sverige, överlämnar sin beslutanderätt i kommunala frågor till de 
förtroendevalda politikerna vid de allmänna valen. Är medborgaren inte 
nöjd med dessa representanters agerande kan medborgaren utkräva ansvar 
vid kommande allmänna val genom sin röst. 

Om kommunens beslut anses vara felaktiga så finns dessutom flera 
möjligheter att agera som medborgare efter det att beslut har fattats. 
Medborgare kan överklaga beslut, göra en JO-anmälan eller kontakta den 
kommunala revisionen. Kommunen granskas förutom av medborgarna 
kontinuerligt av media, olika tillsynsmyndigheter samt av kommunens 
interna revision. Revisionen granskar kommunens hela verksamhet årligen 
och vid felaktiga förehavanden kan revisionen begära att ansvarsfrihet inte 
beviljas för enskilda förtroendevalda eller grupper av förtroendevalda 
politiker.  

Kommunens beslut ska självfallet inte strida mot kommunallagen. Det är 
förvaltningens skyldighet att i underlag till beslut meddela politikerna om 
juridiska tveksamheter om/när sådana upptäcks. Om ett beslut faktiskt 
strider mot kommunallagen eller ej avgörs dock ytterst av allmän 
förvaltningsdomstol vid ett eventuellt överklagande.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2015-12-04 
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  
 



Personuppgifter skyddade (PuL)

Personuppgifter skyddade (PuL)







Personuppgifter 
skyddade (PuL)

Personuppgifter skyddade (PuL)
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 2016-01-11 KS 2015/00167 nr 64671 

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

 

Medborgarförslag - undersöka behov av natthärbärge i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2015-04-07 där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska undersöka behovet av att tillsammans med 
frivilligorganisationer inrätta ett natthärbärge i Håbo kommun.  

Medborgarförslaget har remitterats via kommunstyrelsen till socialnämnden 
för yttrande. Socialnämnden beslutade 2015-10-28 att i sitt yttrande föreslå 
att medborgarförslaget ska avslås. Detta med anledning av att det i nuläget 
inte finns så många bostadslösa i Håbo kommun att det är aktuellt att öppna 
ett härbärge. Bostadsfrågan är dock ett växande problem och nämnden 
utesluter inte åtgärder i framtiden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2015-04-07 
– Socialnämnden 2015-10-28 § 184  
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  

 





Personuppgifter skyddade (PuL)
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 2016-01-12 KS 2016/00020 nr 64690 

 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Per Nordenstam, kommundirektör 
0171-525 03 
per.nordenstam@habo.se 

 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus 
Aktiebolag 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag (KF 2015/§14)  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens 
förvaltning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 
ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 
vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att 
fastställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att 
kommunfullmäktiges vision och övergripande mål gäller för bolagets 
verksamhet, samt att bolaget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av 
varje mandatperiod ska upprätta en affärsplan innehållande detaljerad 
redovisning av bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 
för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas 
marknadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande 
från kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av 
marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget medför inga särskilda finansiella konsekvenser. 

Uppföljning 
Bolagets verksamhet och tillämpning av ägardirektivet ska följas upp 
årligen av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
– Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag   
__________ 

Beslut skickas till 
Håbohus Aktiebolag 
Författningssamling - Hemsida 



 

 

 

 

STYRDOKUMENT 
               

Ägardirektiv för Håbohus AB 

 

 



 

 STYRDOKUMENT 2 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Förslag till reviderat ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 
1.  Inledning/allmänt  
Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i 
sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för 
verksamheten.  
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  
 
2. Företagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att 
på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att 
bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med 
kommunalrättsliga principer.  
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål  
Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument och sträva mot de 
visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt.  
 
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. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affärslokaler och andra 
kollektiva anordningar.  
 
För att främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer hållbar 
ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  
 

• Bygga nya bostäder i den utsträckning som är möjligt av ekonomiska och andra skäl  
• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda boendemiljöer 

skapas. 
• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 
• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i kommunen. 

 
Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser 
olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  
 
Bolaget ska året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 
bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 
målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastslås av styrelsen. 
 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en marknadsvärdering.  
 
Bolaget skall aktivt motverka segregation.  
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Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om synnerliga 
skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialförvaltningen att i 
samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling via förturställs samma 
ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte uppfyller dessa krav kan 
dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran till dess att kraven uppfyllts. 
  
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter för 
detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget 
disponerar.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 
konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  
 
Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. Vid 
en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5,0 
procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar 
för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen avser. 
 
Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är att 
det bör vara lägst 5 procent. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för 
överskottsgraden (driftnetto i relation av hyresintäkter) för den period som affärsplanen avser. 
  
Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska motsvara 6,5 
procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för resultatet för den 
tidsperiod som affärsplanen avser. 
 
Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska fastslås av 
styrelsen minst en gång per år.  
 
Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget 
och kommunen.  
 
4. Samverkan  
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 
samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  
 
5. Underställningsskyldighet  
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, 
före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske eller inte.  
 
6. Information till ägaren  
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Bolaget ska till ägaren:  
• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 

överensstämma med kommunens tidplan.  
• Inge styrelseprotokoll. 
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska 

omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst följande 
nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.  

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter på grund 
av lagstadgad sekretess.  

 
7. Ägarsamråd  
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) 
skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets 
ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  
 
8. Det fastställda kommunala ändamålet  
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som 
avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  
 
Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund 
av lagstadgad sekretess.  
 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 
 
 



 
Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag, förslag 2016 
1.  Inledning/allmänt  
Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 
står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade 
direktiv för verksamheten.  
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen 
genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  
 
2. Företagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter 
för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva 
anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att 
verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.  
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål  
Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument. Bolagets 
styrelse ska tolka vad som är tillämpliga delar genom att årligen fastställa vilka styrdokument 
som ska gälla för bolaget. 
 
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. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av 
fastigheter för affärslokaler och andra kollektiva anordningar.  
 
Bolaget ska vara en aktiv part i att uppfylla Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. För att 
främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer 
hållbar ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  
 

• Bygga nya bostäder (hyresrätter eller bostadsrätter) i den utsträckning som är möjligt av 
ekonomiska och andra skäl  

• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda 
boendemiljöer skapas. 

• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 
• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i 

kommunen. 
 
Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt 
bostadsbestånd som tillgodoser olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, 
service, hyresnivå m.m.  
 
De visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt gäller även för bolaget. Med 
utgångspunkt från fullmäktiges visioner och övergripande mål, samt från dessa ägardirektiv ska 
bolaget året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 
bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 
målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastställs av styrelsen. 



 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget skall aktivt motverka segregation.  
 
Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om 
synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till 
socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid 
förmedling via förtur ställs samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om 
personen inte uppfyller dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för 
hyran till dess att kraven uppfylls. 
  
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet 
lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) procent av bolagets totala antal 
lägenheter.  
 

Förvärv och avyttringar 

Bolaget ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att säkerställa framtida 
bostadsproduktioner ska bolaget kontinuerligt söka efter mark som kan förvärvas och 
exploateras. 

 
Bolaget ska aktivt medverka till genomförandet av Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. 
För att möjliggöra investeringar i nyproduktion, med beaktande av de ekonomiska målen, bör 
bolaget aktivt pröva möjligheterna till försäljning av delar av fastighetsbeståndet. 

 
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en 
marknadsvärdering.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 
konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  
 
Bolagets långsiktiga mål är en synlig soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 
10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten 
riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i 
affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen 
avser.  
 
Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, 
är att det bör vara lägst 4,5 procent.  
 
Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska 
motsvara lägst 6,5 procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa 
målsättningar för resultatet för den tidsperiod som affärsplanen avser. 
 
Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska 
fastställs av styrelsen minst en gång per år.  
 
Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan 
bolaget och kommunen.  



 

4. Samverkan  
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 
samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  
 

5. Underställningsskyldighet  
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att 
bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i 
andra bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  
 
Med stora fastighetsbestånd avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 10% av 
marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd. 
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske 
eller inte.  
 

6. Information till ägaren  
Bolaget ska till ägaren:  

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 
överensstämma med kommunens tidplan.  

• Inge styrelseprotokoll. 
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. 

Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning 
av minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.  

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter 
på grund av lagstadgad sekretess.  

 
7. Ägarsamråd  
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse 
och VD) skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om 
kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten 
skall sådana hållas.  
 

8. Det fastställda kommunala ändamålet  
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 
aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och 



övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder 
möter på grund av lagstadgad sekretess.  
 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-01-15 KS  nr 64859 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

 

Förslag till beslut  

1. Tidplan för mål- och budgetarbetet inför 2017 godkänns. 

2. Samtliga nämnder får i uppdrag att inkomma med protokoll med beslut 
om nämndsmål för 2017 till kommunstyrelsen senast den 13 maj 2016.  
 

Sammanfattning 
För att frigöra mer tid för att arbeta fram politiska budgetförslag tidigare-
läggs tjänstemännens del av processen för framtagande av Budget 2017 
jämfört med tidigare år.  

Mål för kommunfullmäktige är fastlagda för år 2016-2018. Respektive 
nämnd har i uppdrag att se över nämndsmål för år 2017 och inkomma med 
protokoll med beslutade nämndsmål till kommunstyrelsen senast den 13 maj 
2016. 

Verksamhetsanalyser genomförs redan i februari för att ligga till grund för 
kommundirektörens budgetförslag som finns klart för distribution till 
samtliga politiker senast den 31 mars. Budgetförslaget utgår bl. a. ifrån en 
analys av förändringar i befolkningens sammansättning och behov, 
förändringar i lagar och förordningar samt kvalitetshöjande åtgärder. 
Struktur och anvisningar utarbetas av ekonomiavdelningen. Under april 
finns tjänstemän till förfogande för stöd i framtagande av politiska förslag 
till Budget 2017.  

Den 19 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till 
budget för drift och investeringar presenteras. Politiker, förvaltningschefer, 
ekonomer och utvecklingsledare deltar på konferensen. 

Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska partierna att 
lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 23 
maj. Budget för år 2017 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 13 juni.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Besluten föranleder inga extra kostnader. 

Uppföljning 
Ingen separat uppföljning av besluten krävs. 

Beslutsunderlag 
– Tidplan för mål- och budgetprocess 2017  
__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-01-15 KS  nr 64859 

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, kvalitetssamordnare, ekonomichef  

 



Tidplan mål- och budgetprocess 2017 
Datum Aktivitet Vem 

27Jan Anvisningar för verksamhetsanalys inkl analys- och planeringsförutsättningar. Kommundirektör 

3 Feb Distr av anvisningar för verksamhetsanalys till samtliga chefer Kommundirektör 

8 Feb Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen KS 

29 Feb Avdelningar och enheters verksamhetsanalys klar Budgetansvariga 

3 Mars Skatteprognos från SKL 

7 Mars Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar Förvaltningschef 

14-15 Mars Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas verksamhetsanalyser Ledningsgrupp 

21 mars Befolkningsprognos klar – ev justeringar i verksamhetsanalyser och budgetförslag Plan- och utvecklingsavdelningen 

31 Mars Kommundirektörens budgetförslag klart och distribueras till samtliga politiker Kommundirektör 

1-30 April Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande Politiker 

6 April Gruppledarmöte för översiktlig genomgång av budgetförslag Gruppledare och kommunledningsgrupp 

15 April Regeringens vårproposition – ev justeringar i verksamhetsanalyser och budgetförslag 

19 April Nämndernas delårsuppföljning klar 

19 april Budgetkonferens – Kommundirektörens budgetförslag presenteras och diskuteras.   Samtliga politiker, kommunledningsgrupp 

28 April Skatteprognos från SKL – ev justeringar i verksamhetsanalyser och budgetförslag 

10 maj Information till fackliga representanter 

13 maj Sista dag för nämnder att lämna protokoll med beslut om nämndsmål för 2017 till KS Respektive nämnd 

23 maj 
Förslag till budget för drift och investeringar med KF-mål och nämndsmål, skattesats och 
budgetstyrprinciper. (passerar ej KSAU). Komundirektörens förslag kompletteras med politiska 
förslag. Samtliga handlingar digitalt till KS-kansli senast 13 maj för distribution. 

KS 

13 juni Beslut om budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och budgetstyrprinciper KF 



Datum Aktivitet Vem 

15 Aug Skatteprognos från SKL   

20 Sept Regeringens budgetproposition   

 Sep-Okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget Förvaltningschef, budgetansvarig 

6 Okt Skatteprognos från SKL   

24 Okt Nämnders och bolags budget och mål klara i Stratsys Nämnder och bolag 

8 Nov Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KS Au 

21 Nov Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KS 

12 Dec Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KF 

Tidplan mål- och budgetprocess 2017 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-01-11 KS 2016/00010 nr 64665 

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

 

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verksamheter och 
dels kommunövergripande frågor 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 
kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul 
Vithlani två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul 
Vithlani var för sig i förening med en av följande: 
utvecklingssamordnare Pia Jexell, kanslichef Jonas Eliasson 
eller kommunsekreterare Johan Utter   
 

Sammanfattning 
Nu gällande ordning för firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kommunövergripande beslutades av 
kommunstyrelsen 2015-08-31, § 145 

Sedan dess har vissa förändringar skett i den förvaltningsorganisation som 
är underställd kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att utse följande till firmatecknare för kommunstyrelsen och för 
kommunövergripande frågor:  
 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 
 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 
två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: utvecklingssamordnare 
Pia Jexell, kanslichef Jonas Eliasson eller kommunsekreterare 
Johan Utter.   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-01-11 KS 2016/00010 nr 64665 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga. 

Uppföljning 
Beslutet revideras vid behov och inför nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11  
__________ 

Beslut skickas till 
Respektive firmatecknare 
Förvaltningsrätten i Uppsala – för bevakning av beslutets lagkraftsvinnande 
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