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§ 151 Dnr 2015/00191  

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta handlingsprogram för före-
byggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, daterat 2015-09-
23. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt nämnderna att i sina 
verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder för förebyggande 
arbete inom ramen för handlingsprogrammet. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen befogenhet 
att göra löpande revideringar i dokumentet under mandatperioden i de fall 
revideringen inte medför ändring av principiell betydelse.  

Sammanfattning  
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges kommu-
ner redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett, med hänsyn till de lokala 
förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker 
för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 
programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny man-
datperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndig-
heter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 98 
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 
Handlingsprogram 2015-09-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen 
om skydd mot olyckor 
Sammanfattning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges kommuner 
redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker 
för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 
programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

Beslutsunderlag 
– Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd 

mot olyckor, daterat 2015-09-23 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd 
mot olyckor, daterat 2015-09-23. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
nämnderna att i sin verksamhetsplanering arbeta in och följa upp 
åtgärder för förebyggande arbete inom ramen för handlingsprogrammet. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen befogenheter att göra löpande revideringar i 
dokumentet under mandatperioden i de fall revideringen inte medför 
ändring av principiell betydelse. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten 
Samtliga förvaltningar 



Handlingsprogram 
för förebyggande 
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lagen om skydd 
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2015-2018



 

  2 (22) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-23 KS2015/191 nr 2015.3315 

 

Innehåll 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot 
olyckor 2015-2018 ...............................................................................................................1 
Håbo kommun ......................................................................................................................1 

Innehåll .............................................................................................................................. 2 
Förord................................................................................................................................. 3 
1. Kommunen ................................................................................................................... 4 
2. Riskbild .......................................................................................................................... 5 

2.1 Risk- och sårbarhetsanalys .................................................................................. 5 
2.2 Återkommande olyckor/dimensionerande händelser ....................................... 6 
2.3 Jämförelse av de vanligaste räddningstjänstuppdragen ................................. 7 
2.4 Stora olyckor ......................................................................................................... 15 
2.5 Slutsatser riskbild ................................................................................................. 16 

3. Förebyggande arbete ................................................................................................ 17 
3.1 Kommunens organisation vid en allvarlig kris eller svår samhällsstörning 17 
3.2 Skade- och incidentrapporteringssystem ......................................................... 17 
3.3 Utbildning .............................................................................................................. 17 
3.4 Systematiskt brandskyddsarbete ...................................................................... 18 
3.5 Trafiksäkerhet ....................................................................................................... 18 
3.6 Social oro .............................................................................................................. 18 
3.7 Risk och säkerhet i fysisk planering.................................................................. 18 
3.8 Den enskildes ansvar .......................................................................................... 18 
3.9 Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder ................................. 18 
3.10 Tillsyn .................................................................................................................. 19 
3.11 Rengöring och brandskyddskontroll ............................................................... 20 
3.12 Olycksundersökning .......................................................................................... 20 

4. Mål för det förebyggande arbetet ............................................................................ 21 
Nationella mål ............................................................................................................. 21 
Mål ................................................................................................................................ 21 
Genomförande och uppföljning ................................................................................ 21 

5. Referenser .................................................................................................................. 22 
 



 

  3 (22) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-23 KS2015/191 nr 2015.3315 

 

Förord 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges kommuner redovisa hur 
de arbetar för att upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska 
anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen 
och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur kommunens 
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras1. 
 
Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan 
programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt 
intresse i saken. 
 
Detta dokument redovisar förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor i Håbo kommun 
under mandatperioden 2015-2018. 

1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 3§ 
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1. Kommunen 
Håbo kommun ligger i Uppsala län och är en liten kommun till ytan med tätorterna Bålsta 
och Skokloster. Bålsta ligger vid E18 som är en viktig kommunikationsled för hela 
Mellansverige. Kommunen har cirka 20 000 invånare och har en ökande befolkning. 
 

 
Figur 1. Karta över Uppsala län. 
 
Håbo och Enköping har organiserat räddningstjänsten i ett gemensamt förbund som 
ansvarar för räddningstjänst i båda medlemskommunerna. 
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2. Riskbild 
Syftet med att beskriva riskbilden är att få ett grepp om vad som bedöms kunna leda till 
räddningsinsatser inom kommunen och därigenom identifiera områden som har behov av 
någon form av åtgärd. 
 
Riskbilden består av händelser som inträffar relativt ofta och som i normalfallet får små 
konsekvenser ur ett samhällsperspektiv samt större händelser som inträffar mer sällan men 
som kan få större konsekvenser och öka påfrestningen på samhället. 
 
2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 
Under 2015 har en risk- och sårbarhetsanalys för kommunen arbetats fram som ett led i 
arbetet med kommunens krisberedskap. Några av de risker som identifierades i det arbetet 
omfattas även av åtgärderna i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor: 
– Brand i skola/förskola 
– Skogsbrand 
– Olycka med farligt gods transport 
– Översvämning 
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2.2 Återkommande olyckor/dimensionerande händelser 
För att få en övergripande bild av vilka händelser som är återkommande i Håbo kommun 
redovisas de händelser som räddningstjänsten har larmats till under den senaste 5-
årsperioden, dvs år 2010-2014. Statistiken är hämtad från räddningstjänstens 
verksamhetssystem Core om inget annat anges. 
 

Figur 2. Insatser i Håbo 2010-2014 
 
Under denna femårsperiod har räddningstjänsten larmats ut till 747 händelser, vilket ger ett 
snitt på ca 150 händelser per år. 
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2.3 Jämförelse av de vanligaste räddningstjänstuppdragen 
I Figur 3 har de vanligaste räddningstjänstuppdragen jämförts med rikssnittet, det regionala 
snittet samt jämförbara kommuner. Samtliga siffror är per 1 000 invånare. Valet av 
insatstyper baseras på hur ofta insatserna inträffar och/eller hur stora konsekvenser en viss 
olycka kan medföra. 
Röda celler visar att medelvärdet är högre än nationellt medelvärde. Gröna celler visar att 
medelvärdet var detsamma som rikssnittet eller lägre. 

Figur 3. Jämförbara värden per 1 000 inv (Källa: IDA, MSB) 
 
Brand i byggnad 
Insatsstatistiken visar att Håbo ligger över rikssnittet samt det regionala snittet när det 
gäller ”Brand i byggnad”. 

  Brand i 
byggnad 

Brand ej i 
byggnad 

Trafikolycka Utsläpp 
farligt 
ämne 

Drunkning Automatlarm 

Sverige 0,99 1,50 1,67 0,28 0,04 3,43 

Uppsala län 1,13 1,67 1,4 0,26 0,03 2,73 

         

Håbo 1,19 1,51 1,51 0,26 0,01 3,79 

Tierp 1,38 1,39 2,24 0,21 0,03 2,99 

Upplands-
Bro 

0,95 1,62 1,86 0,32 0,04 1,88 

         

Enköping 1,42 1,72 2,34 0,43 0,04 3,24 

Lidköping 1,18 1,16 1,45 0,19 0,02 3,93 

Vänersborg 0,93 1,3 1,7 0,25 0,04 4,11 
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Statistiken visar att 61 % av ”Brand i byggnad” under denna period har skett i bostadshus. 
Figur 4 visar i vilken typ av byggnad bränder har inträffat under perioden 2010-2014. 

 
Figur 4. Brand i byggnadstyp år 2010-2014 
 
Det finns enligt statistiken ingen större skillnad i sannolikheten att råka ut för brand i 
bostad utifrån bostadstyp. 
 

 
Figur 5. Brand i byggnadstyp Figur 6. Bostadsbestånd (Statistiska centralbyrån) 
 
Det brinner främst i tätorterna där många människor bor och/eller rör sig. Figur 7 
åskådliggör var räddningstjänsten har larmats ut till ”Brand i byggnad” under den senaste 
femårsperioden. 
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Figur 7. Brand i byggnad, Bålsta år 2010-2014 
 
Antalet bränder i byggnad stiger i takt med befolkningstillväxten. 
 

 
Figur 8. Trend, ”Brand i byggnad” 
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Den vanligaste brandorsaken som har kunnat fastställas vid ”Brand i byggnad” är någon 
form av tekniskt fel, följt av glömd spis och soteld. Okänd brandorsak är dock vanligt och i 
denna kategori finns förmodligen ett stort antal bränder som har anlagts med uppsåt. 
 

 
Figur 9. Brandorsak, ”Brand i byggnad” år 2010-2014 
 
Skadebilden vid ”Brand i byggnad” har varierat något de senaste åren. År 2014 var det 
enda året under perioden som en person omkom till följd av ”Brand i byggnad”. 

 
Figur 10. Skadebild, ”Brand i byggnad” (IDA, MSB) 
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Trafikolyckor 
Statistiken visar att Håbo kommun ligger under rikssnittet och jämförbara kommuner men 
något över det regionala snittet. Insatsstatistik visar att motorvägen (E18) sticker ut med en 
tredjedel av samtliga trafikolyckor, se Figur 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Trafikolyckor år 2010-2014 
 
Trendanalysen visar att antalet trafikolyckor ökar, se Figur 12. Detta är dock till stor del 
beroende på det höga antal trafikolyckor under år 2012. Antalet trafikolyckor år 2012 och 
till viss del år 2013 tros i huvudsak bero på väderförhållandena under årets kalla månader. 
Snön låg kvar länge under våren 2012 (ca 15 april) och kom relativt tidigt senhösten 2012 
(28 nov) enligt SMHI. Under perioden januari-april och oktober-december 2012 inträffade 
totalt 125 trafikolyckor, att jämföra med medelvärdet samma period övriga år vilket ligger 
på 83,5. 
 

 
Figur 12. Trend, trafikolyckor år 2010-2014 
 
Skadebilden för trafikolyckor visar på en ökande trend i antalet skadade, dock ökar inte 
skadornas omfattning.  
 

Antal trafikolyckor 2010-2014 
  Enköpings kommun 495 

 Håbo kommun 166 
 Totalt  

 
661 

   
   Urval av större vägar    

Antal trafikolyckor på E18  220 33,28% 
Antal trafikolyckor på v 55 39 5,90% 

Antal trafikolyckor på v 70 13 1,97% 
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Figur 13. Skadebild, Trafikolyckor år 2010-2014 (Källa: Strada) 
 

 
Figur 14. Skadebild, Trafikolyckor år 2010-2014 (Källa: Strada) 
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Brand ej i byggnad 
”Brand ej i byggnad” är den tredje vanligaste händelsetypen som räddningstjänsten i 
förbundet larmas ut på efter automatlarm och trafikolyckor. För brandobjekt, se Figur 15. 
 

 
Figur 15.”Brand ej i byggnad”, objektstyp (%) 
 
Bränder som uppstår i andra objekt än i byggnader är ofta anlagda. Därefter sticker 
brandorsakerna ”Okänd” samt ”Tekniskt fel” ut. Erfarenhetsmässigt är flertalet av de 
bränder där brandorsak är okänd även dessa anlagda med uppsåt.  
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Figur 16. Brandorsak, ”Brand ej i byggnad” år 2010-2014 
 
Trenden för ”Brand ej i byggnad” är minskande, se Figur 17. 
  

 
Figur17. Trend, ”Brand ej i byggnad” 
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2.4 Stora olyckor 
Stora olyckor är olyckor som ökar påfrestningarna på samhället och 
räddningstjänstorganisationen utöver det normala där många människor är drabbade direkt 
eller indirekt. En trafikolycka med buss kan till exempel påverka ett stort antal människor 
direkt, medan en trafikolycka med farligt gods kan påverka ett stort antal människor 
indirekt genom att stora vägavsnitt får stängas av och/eller genom att miljön påverkas 
negativt. 
 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo har identifierat tre områden som bedöms kunna ge 
upphov till stora olyckor. Utöver dessa områden kan en större brand (t ex på en nattklubb) 
eller trafikolycka (t ex med en turistbuss) få förödande konsekvenser. De områden som har 
identifierats som särskilt riskfyllda är: 
– Olycka vid en verksamhet med omfattande hantering av farliga ämnen 
– Olycka vid transport av farligt gods 
– Vissa typer av naturolyckor av mer lokal karaktär 
 
Farlig verksamhet 

 
Figur18. Placering av farliga verksamheter år 2015 
 
I Håbo finns en verksamhet som omfattas av Lag (1999:381) och förordningen om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så 
kallade Sevesolagstiftningen). Företaget är Gyproc AB vilka hanterar LNG i sin 
verksamhet vilket är en brandfarlig naturgas. Då verksamheten omfattas av nämnda 
lagstiftning finns höga krav på ett aktivt säkerhetsarbete och tillsynen av detta arbete ligger 
på länsstyrelsen utifrån Sevesoklassning och räddningstjänsten utifrån 2:4-klassningen. 
Anläggningen ligger så till att påverkan på tredje man bedöms vara liten, i händelse av 
olycka. Information om anläggningen och hur medborgarna informeras vid en händelse 
finns beskrivet på kommunens webbplats. 
 
Olycka vid transport av farligt gods 
E18 är den största transportleden för farligt gods genom kommunen. Mätningar under 
september 2006 visade att 33 000-66 000 ton transporterades på motorvägen under 
mätperioden. Komprimerade, ej brandfarliga gaser, var det mest transporterade godset (upp 
till 22 200 ton) men samtliga riskklasser var representerade. För den totala bilden av 
transporter under september 2006, se Figur 19. 
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Figur19. Mängd transporter, Farligt gods (Källa: MSB) 
 
 
 
 
Det transporteras även farligt gods på järnvägen genom förbundet där brandfarlig vätska 
står för, i stort sett, samtliga transporter. 
 
Naturolyckor 
Inom denna kategori omfattas större olyckor som i grunden har orsakats av väderfenomen 
som t ex skyfall och stormvindar. Identifierade följder av dessa väderfenomen och som kan 
få negativa konsekvenser är: 
– Stora snömängder 
– Ras och skred 
 
Stora snömängder får stora konsekvenser på hela samhället och så även 
räddningstjänstorganisationen där framkomlighet och kommunikation kan bli svår. 
Införandet av kommunikationssystemet Rakel har ökat möjligheten för god kommunikation 
både internt inom räddningstjänsten samt externt med andra samhällsaktörer som använder 
sig av systemet. 
 
Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har inga kända ras eller skred inträffat i 
Håbo kommun. Sannolikheten för större ras eller skred bedöms vara låg och dess 
konsekvenser skulle endast bli lokala. En ras- eller skredolycka bedöms därför kunna 
hanteras inom ramen för den normala räddningstjänstorganisationen. 
 
2.5 Slutsatser riskbild 
Kommunen har en bred riskbild med en av landets mest trafikerade motorvägar, industrier 
som hanterar farliga ämnen samt Sveriges största insjö, Mälaren. Genom att studera 
tidigare händelser kan följande slutsatser dras: 
– Håbo kommun sticker ut negativt när det gäller bränder jämfört med andra kommuner. 
– Olyckstyperna ”Brand i byggnad” samt ”Trafikolycka” är i en stigande trend, medan 

”Brand ej i byggnad” är i en sjunkande trend. 
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– Personskadebilden när det gäller ”Brand i byggnad” är inte ökande trots att antalet 
bränder ökar. Allt fler skadas i trafikolyckor, men där ökar inte skadornas omfattning. 

– Sannolikheten för att råka ut för brand är i stort densamma oberoende av boendeform, 
men konsekvensen bedöms kunna bli större i flerbostadshus då fler hushåll kan 
påverkas direkt av händelsen. Fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare har en stor 
del i att reducera sannolikhet och konsekvens för brand.  

– En tredjedel av trafikolyckorna inträffar på E18, vilket också är en väg med stor mängd 
transporter farligt gods samt busstrafik. För att reducera sannolikheten för en större 
olycka på vägarna är det viktigt att samverkan sker med väghållare och andra aktörer i 
förebyggande syfte. 

– När det gäller stora olyckor bedöms konsekvensen vid en olycka på någon av 
förbundets farliga verksamheter bli liten ur ett samhälls- och räddningstjänstperspektiv, 
i huvudsak utifrån anläggningarnas placering.  

– För att reducera sannolikheten för en större brand på t ex ett äldreboende är det viktigt 
att kommunernas olycksförebyggande arbete håller hög kvalitet och att ett systematiskt 
brandskyddsarbete bedrivs i lokalerna. 

 

3. Förebyggande arbete 
3.1 Kommunens organisation vid en allvarlig kris eller svår samhällsstörning  
Under 2015 införs en ny stabsmetod för krisledningsorganisationen (tjänstemän och 
politiker) i kommunen. För att tydliggöra krisorganisationen har metodstöd och 
funktionskort tagits fram. De nya rollerna kommer att utbildas och övas under 
mandatperioden med start hösten 2015. 
 
3.2 Skade- och incidentrapporteringssystem 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, kap 3 § 1 ska kommunen se till att åtgärder 
vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar 
inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Detta görs 
genom kommunens incidentrapportering där små brister och avvikelser kan fångas upp och 
åtgärdas innan en allvarligare händelse inträffar. Kommunen behöver utveckla sin förmåga 
att hantera skade- och incidentrapporteringen så att den blir ett underlag för planeringen av 
arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. 
 
3.3 Utbildning 
Räddningstjänsten erbjuder utbildningar inom brandskydd, systematiskt 
brandskyddsarbete, vuxen HLR2 med hjärtstartare och vuxen HLR med L-ABC3. 
Verksamheterna ansvarar för att säkerställa att den personal som har behov av utbildning 
får det. 
 
Räddningstjänsten utbildar även skolelever i förskoleklass samt årskurs 2, 5 och 8 i 
samverkan med polisen och ambulansen. 
 

2 Hjärt- och lungräddning 
3 Lägesbedömning, andning, blödning och chock 
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3.4 Systematiskt brandskyddsarbete 
Arbetet med att utveckla kommunens systematiska brandskyddsarbete påbörjades hösten 
2014. Våren 2015 antog kommunfullmäktige riktlinjer för det systematiska 
brandskyddsarbetet samt kommunövergripande brandskyddsregler. Syftet med riktlinjerna 
och reglerna är att stödja verksamheterna i SBA arbetet och ge fastighetsenheten rätt 
förutsättningar för att kunna ta sitt ansvar som ansvariga för det byggnadstekniska 
brandskyddet. 
 
3.5 Trafiksäkerhet 
Gatuenheten, räddningstjänsten, polisen och Håbo trafiksäkerhetsråd anordnar varje år en 
trafikutbildning för alla åttondeklassare. Utbildningen som började som en 
mopedutbildning har nu utvecklats till att vara en trafikutbildning med information om 
droger och olycksverkan samt utbildning i livräddning. Håbo trafiksäkerhetsråd är en 
frivillig organisation som tillsammans med polisen och gatuenheten samverkar kring dessa 
frågor. 
 
Gatuenheten och barn- och utbildningsförvaltningen har även börjat arbeta med att 
trafiksäkra skolvägar. Förhoppningen är att arbetet ska leda till färre skolskjutsar och att 
fler barn och ungdomar cyklar eller går till skolan. 
 
3.6 Social oro 
Håbo kommun arbetar aktivt med drog- och brottsförebyggande samt folkhälsorelaterade 
frågor och samverkar aktivt både internt och externt med bland annat polisen genom ett 
samverkansavtal, Tryggare Uppsala län och interna samverkansgrupper, tex Hälso- och 
trygghetsrådet. 
 
3.7 Risk och säkerhet i fysisk planering 
Plan- och utvecklingsavdelningen arbetar med detaljplaner och översiktsplaner där hänsyn 
tagits till risker för olyckor och människors hälsa och säkerhet. Räddningstjänsten är en av 
remissinstanserna. Krav på säkerhet och riskhänsyn finns i plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
3.8 Den enskildes ansvar 
På kommunens och räddningstjänstens webbplatser, www.håbo.se och www.rtjeh.se finns 
information så att den enskilde själv ska kunna bidra till sin egen säkerhet och för att kunna 
fullgöra sina skyldigheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. På 
räddningstjänstens webbplats finns en mängd information för den enskilde och även en 
interaktiv utbildning om brandsäkerhet i hemmet. 
 
3.9 Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder 
För att minska antalet bränder i bostadsmiljöer och konsekvenser av dessa kommer 
räddningstjänsten att genomföra informationsbesök i hemmen. Besöken sker företrädesvis i 
områden med flerbostadshus. Aktiviteten genomförs i samarbete med 
Brandskyddsföreningen på uppdrag av MSB. 
 

http://www.h%C3%A5bo.se/
http://www.rtjeh.se/
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3.10 Tillsyn 
Kommunfullmäktige har genom beslut om förbundsordning4 delegerat ansvaret för 
tillsynsverksamheten till räddningstjänstens förbundsdirektion. 
 
Målet med tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är att hjälpa den enskilde att 
minska riskerna för en olycka. Tillsynen ska även säkerställa att såväl byggnad och 
inredning som organisation och personal är väl rustade för en eventuell brand eller annan 
olyckshändelse. 
 
Tillsyn av brandskydd genomförs regelbundet, vid behov och genom temafokusering. 
Regelbunden tillsyn utförs i tillsynspliktiga objekt med intervaller som bestäms utifrån 
verksamhetens risknivå. Oplanerad tillsyn utförs vid behov exempelvis vid misstanke om 
bristande brandskydd eller bristande hantering av brandfarlig vara, samordnat med andra 
myndigheter eller som del av remisshantering från andra myndigheter. Tillsyn genom 
temafokusering genomförs årligen i verksamheter som inte omfattas av regelbunden tillsyn.  
 
Tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor utförs i alla 
verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga och explosiva varor 
(undantaget vissa verksamheter där MSB5 är tillsynsmyndighet).  
Verksamhetsmål 
Kommunernas tillsynsverksamhet regleras av en plan för tillsyn och tillstånd som beslutas 
av räddningstjänstens förbundsdirektion för varje mandatperiod. Frister för tillsyn variera 
från ett till sju år beroende på vilken verksamhet som bedrivs. För byggnader med mycket 
bra tekniskt brandskydd och ett fullt fungerande organisatoriskt brandskydd kan fristen 
förlängas efter särskild bedömning. Förbundet ska genomföra 250 tillsyner per år. Effekten 
av tillsynerna följs upp årligen i räddningstjänstens verksamhetsplan. 
 
För att uppnå volymmålet avsätter förbundet 1,7 årsarbetare för tillsynshandläggning och 
0,5 årsarbetare för processledning. Tillsynsarbetet fördelas över totalt 15 handläggare. 
 
Yrkeskategori Antal handläggare Antal tillsynsuppdrag per år (totalt) 
Brandingenjör 2 80 
Insatsledare 5 100 
Styrkeledare 3 30 
Brandman 5 50 

 

Den som utför tillsynen ska minst ha genomgått kursen ”Tillsyn A”6 eller liknande tidigare 
utbildning. Förbundet har som långsiktig målsättning att samtliga tillsynshandläggare ska 
ha genomgått kursen ”Tillsyn B”7. För att uppnå denna målsättning har en särskild 
kompetensutvecklingsplan för tillsynshandläggare tagits fram. 
 

4 Förbundsordning för Räddningstjänsten, Enköping-Håbo, STY-0244 
5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
6 Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet, kurs A, MSB 
7 Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet, kurs B, MSB 
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3.11 Rengöring och brandskyddskontroll 
Sotning består av två delar: rengöring och brandskyddskontroll. Rengöring sker för att 
avlägsna sotbeläggningar och sker enligt, av kommunen, fastställda frister. 
Brandskyddskontroll är en noggrann teknisk besiktning som sker enligt frister från MSB. 
 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor framgår att kommunen får tillåta att en 
fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt 
betryggande sätt. 
 
Räddningstjänsten har huvudansvar för sotningsverksamheten och prövar ansökningar från 
fastighetsägare som vill rengöra sin egen anläggning. Medlemskommunerna har tecknat 
entreprenadavtal med en privat näringsidkare som utför lagstadgad brandskyddskontroll 
och rengöring inom sotningsdistriktet. Frister för sotning regleras i planen för tillsyn och 
tillstånd som beslutas av räddningstjänstens förbundsdirektion för varje mandaperiod. 
Frister för brandskyddskontroll regleras genom nationella föreskrifter som beslutas av 
MSB. 
 
Sotningsverksamheten följs löpande upp genom rapportering om utfärdande av 
förelägganden och förbud till förbundsdirektionen. 
 
3.12 Olycksundersökning 
När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen undersöka olyckan och i skälig 
omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 
genomförts. 
 
Räddningstjänsten ansvarar för olycksundersökningar8 efter räddningsinsats. 
Olycksundersökning genomförs på olika sätt och med olika omfattning beroende på hur 
omfattande insatsen varit. Ju mer omfattande insats desto mer omfattande undersökning av 
olyckan och mer omfattande krav på dokumentation. För detta arbete finns särskilda 
riktlinjer framtagna där nivåindelning och kriterier för utredningarbetet framgår. Av 
riktlinjerna framgår även målgrupper och kommunikationsplan för erfarenhetsåterförening 
efter olycksundersökning. 
 
Volymmålet för olycksundersökning är att, utöver ordinarie insatsrapporter, årligen 
sammanställa minst 4 olycksutredningsrapporter och 2 insatsutvärderingsrapporter. För 
detta arbete avsätter förbundet 0,17 årsarbetare för undersökningsarbete och 0,02 
årsarbetare för processledning. Olycksundersökningsarbetet fördelas över 5 st särskilt 
utbildade utredare/utvärderare. 
 
Kategori Antal utredare Antal rapporter per år (totalt) 
Brandutredare 2 2 
Olycksutredare 2 2 
Insatsutvärderare 1 2 
 
Den som utför olycksutredningar på en nivå som innebär att en särskild 
undersökningsrapport ska sammanställas ska minst ha genomgått kursen 

8 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, kap 3, § 10 
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”Olycksutredning” eller ”Brandplatsundersökning”9. Förbundet har som långsiktig 
målsättning att samtliga utredare ska ha genomgått kursen ”Brandplatsundersökning”10. 
För att uppnå denna målsättning har en särskild kompetensutvecklingsplan tagits fram. 
 

4. Mål för det förebyggande arbetet 
Nationella mål 
De nationella målen och syftet med den verksamhet som ska bedrivas är enligt Lag 
(2003:788) om skydd mot olyckor: 
– Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 

samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor11. 

– Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt12. 

 
Mål 
Håbo kommun ska under mandatperioden 2015-2018 arbeta för att minska antalet bränder 
och trafikolyckor. 
 
Genomförande och uppföljning 
Utifrån de antagna riktlinjerna för det systematiska brandskyddsarbetet och 
kommunövergripande brandskyddsregler sker implementering i alla kommunala 
verksamheter under mandatperioden. Kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att 
förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, 
verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder13. 
 
Verksamheterna behöver på ett systematiskt sätt arbeta med att analysera risker, förebygga 
skador och minimera konsekvenserna av skador och störningar i verksamheten. 
Rapporteringen av incidenter14, tillbud15 och risker där små brister och avvikelser fångas 
upp och åtgärdas innan en allvarligare händelse inträffar är en viktig komponent i 
rishanteringsarbetet. Kommunen behöver utveckla sin förmåga att hantera skade- och 
incidentrapporteringen så att den blir ett underlag för planeringen av arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet. 
 
Andra sätt att minska antalet bränder kan även vara att göra riktade insatser mot särskilt 
sårbarar målgrupper inom ramen för Lag (2003:788) om skydd mot olyckor. Det kan vara 
informationsinsatser om äldres säkerhet, brandsäkerhet och social oro. Polisen kommer att 
avlägga medborgarlöfte och där har kommunen en viktig samverkansroll. 
 

9 Olycksutredning, grund eller Brandplatsundersökning 1 vecka, MSB 
10 Brandplatsundersökning 3 veckor, MSB 
11 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, § 1 
12 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, § 3 
13 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
14 En händelse som orsakat skada, rädsla, ohälsa, förlust eller på annat sätt riskerat verksamheten alternativ en 
eller flera personers liv eller hälsa 
15 En händelse som kunde ha resulterat i en incident men inte gjorde det 
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Varje nämnd ansvarar för att utifrån detta handlingsprogram för skydd mot olyckor planera 
och bedriva ett kontinuerligt förebyggande arbete inom ramen för lagstiftningen samt följa 
upp det arbetet. Detta görs lämpligast i verksamheternas verksamhetsplaner. Effekten mäts 
genom åtgärdernas påverkan på olycksstatistiken. Säkerhetssamordnaren följer upp utfallet 
och återrapporterar i delårs- och årsbokslut. 
 

5. Referenser 
MSB (2011). Vägledning för Kommunala handlingsprogram, MSB246 
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Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges kommuner redovisa hur 
de arbetar för att upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredstäl-
lande och likvärdigt skydd mot olyckor. Detta dokument redovisar förebyggande åtgärder 
för skydd mot olyckor i Håbo kommun under mandatperioden 2015-2018.
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§ 152 Dnr 2015/00196  

Krisberedskapsplan 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta krisberedskapsplanen för år 
2015-2018. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt nämnderna att i sina 
verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder för att stärka kom-
munens krisberedskap. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen befogenhet 
att göra löpande revideringar i dokumentet under mandatperioden i de fall 
revideringen inte medför ändring av principiell betydelse.  

Sammanfattning  
Enligt "Överenskommelse om kommunernas krisberedskap", MSB 2012-
5541, ska kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera ex-
traordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska innehålla: 

1. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandat-
perioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka 
förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

2. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som besk-
rivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas 

3. En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

4. En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som be-
skriver: 

• hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 

• hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar 
samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, 

• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan 
som disponeras vid en extraordinär händelse.  
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Krisberedskapsplan - Håbo kommun 
Sammanfattning 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB 2012-5541, 
ska kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära 
händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens 
arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska innehålla: 

1. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt 
för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

2. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som 
beskrivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas* 

3. En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

4. En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som 
beskriver: 

 hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 
 hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, 

samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär 
händelse samt, 

 vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och 
samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse 

 
*) Överenskommelsen reglerar kommunens ersättning för de uppgifter som 
kommunerna har enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 

Beslutsunderlag 
– Krisberedskapsplan, daterad 2015-09-25 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
krisberedskapsplanen för år 2015-2018. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
nämnderna att i sin verksamhetsplanering arbeta in och följa upp 
åtgärder för att stärka kommunens krisberedskap. 
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3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen befogenheter att göra löpande revideringar i 
dokumentet under mandatperioden i de fall revideringen inte medför 
ändring av principiell betydelse. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Samtliga verksamheter 
Säkerhetssamordnaren 
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Förord 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB1 2012-5541, ska 
kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Denna plan 
ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
 
Styrdokumentet ska innehålla: 

1. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för 
att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

2. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i 
överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas* 

3. En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

4. En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 

• hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 
• hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt 

säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, 
• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som 

disponeras vid en extraordinär händelse 
 
Styrdokumentet benämns krisberedskapsplan i Håbo kommun. 
 
*) Överenskommelsen reglerar kommunens ersättning för de uppgifter som 
kommunerna har enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018 
Sammanfattning 
Håbo kommun har gjort en risk- och sårbarhetsanalys i samverkan med kommunens 
samtliga verksamheter och bolag där samhällsviktig verksamhet och dess beroenden har 
analyserats. Även andra risker inom kommunen har identifierats och utifrån sannolikhet 
och konsekvens har åtgärder tagits fram som kommunen ska arbeta med under 
mandatperioden 2015-2018. 
 
Följande åtgärder behöver kommunen arbeta med och följa upp under 2015-2018 för att 
stärka kommunens krisberedskap: 
1.1 Ny krisledningsorganisation 
Under 2015 införs en ny stabsmetodik för krisledningsorganisationen (tjänstemän och 
politiker) i kommunen. Syftet är att involvera fler medarbetare i krisledningen bland 
annat för att minska sårbarheten vid en extraordinär händelse. För att krisledningen ska 
fungera vid en extraordinär händelse kommer de nya rollerna att utbildas och övas under 
mandatperioden med start hösten 2015. Som ett stöd i arbetet finns funktionskort 
framtagna för de olika rollerna, inlarmningslistor samt andra rutiner och instruktioner. 
Ansvarig: Säkerhetssamordnaren 
 
1.2 Övnings- och utbildningsplan 
Kommunen behöver utbilda och öva sin krisorganisation mer än vad som har skett under 
den senaste mandatperioden. För att stödja detta kommer en övnings- och 
utbildningsplan för perioden 2015-2018 att tas fram i samband med framtagande av 
styrdokumentet för kommunens krisberedskapsarbete. Enligt Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap, MSB2 2012-5541, ska kommunen bland annat utifrån de 
brister som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen genomföra och utvärdera minst 
två övningar under mandatperioden. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en 
gång per mandatperiod. Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som 
svagheter när det gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med 
andra aktörer. 
 
Vid övning och utbildning under mandatperioden är det viktigt att RAKEL3 används 
som en del i krisledningens kommunikation med övriga aktörer samt att WIS4 installeras 
och används för att dela information med övriga aktörer så att det finns kunskap om 
verktygen inför en extraordinär händelse. 
Ansvarig: Säkerhetssamordnaren 

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
3 Radiokommunikation för effektiv ledning 
4 Webbaserat informationssystem 
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1.3 Utveckla krisberedskapen hos kommunens medborgare 
För att öka möjligheten för medborgarna i Håbo kommun att klara en kris kommer en 
informationssatsning att göras på kommunens webbplats under 2015. Där kommer bland 
annat finnas information om hur man förbereder sig för att klara de första 72 timmarna, 
brandsäkerhet, elavbrott, VMA5 och informationsnumret 113 13 med mera. 
Ansvarig: Säkerhetssamordnaren 
 
1.4 Styrel – Styrning av el till prioriterade användare vid elbrist 
Vid stor elförbrukning, till exempel när det är extremt kallt i hela landet, ska elen kunna 
fördelas till prioriterade elanvändare. Första planeringsomgången av Styrel genomfördes 
år 2011 och andra planeringsomgången är år 2014/2015. Kommunen deltar genom att 
inventera redan identifierade samhällsviktiga verksamheter och uppdaterar underlaget 
utifrån nuvarande förutsättningar. Länsstyrelsen i Uppsala län tar sedan fram en 
prioritering för hela regionen. 
Ansvarig: Säkerhetssamordnaren 
 
1.5 Utveckla förmåga att kommunicera samordnat vid händelser 
År 2014 antogs en regional kriskommunikationsplan för Uppsala län. Planen behöver 
implementeras och övas inom kommunen för att se att den fungerar som det är tänkt. 
Kommunens nya webbplats flyttas under 2015 från sin nuvarande plattform till molnet 
och kraven på tillgänglighet har utökats för att ha bättre förutsättningar att motstå 
belastningar av webbplatsen. 
Ansvarig: Kommunikationsenheten 
 
1.6 Framtagande av styrdokument 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB 2012-5541  mellan 
MSB, SKL6 och kommunerna ska kommunen vid varje ny mandatperiod fastställa ett 
styrdokument som ska innehålla: 
– en åtgärdsplan för hur kommunen ska arbeta med de risker och sårbarheter som 

framkommit 
– en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtagandet enligt LEH7 
– en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 
– en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser 
Ansvarig: Säkerhetssamordnaren 
 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, kap 3 § 3 ska kommunen ta fram ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges målet för 
kommunens verksamhet och de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan 
leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande 
verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
Ansvarig: Säkerhetssamordnaren 

5 Viktigt meddelande till allmänheten 
6 Sveriges kommuner och landsting 
7 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap 
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1.7 Påbörja informationssäkerhetsarbetet 
Kommunen behöver göra en analys av kommunens informationstillgångar för att kunna 
strukturera upp informationssäkerheten att innefatta mer än de tekniska delarna. 
Kommunen kommer att med stöd av MSBs Vägledning för ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete påbörja arbetet för att säkerställa en tillräcklig nivå av 
informationssäkerhet. Kommunen planerar även att delta i Uppsala läns 
informationssäkerhetssamarbete ”ULLISS” för att tillsammans med andra kommuner ta 
fram en grundstruktur/mall för styrdokument och rutiner till LIS8.  
Ansvarig: Säkerhetssamordaren och IT enheten 
 
1.8 Inkludera handlingsplan för klimatanpassning mm 
Kommunen hanterar redan idag klimatanpassningsfrågan i sitt planeringsarbete men 
arbetet innefattar inte Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län 
framtagen av länsstyrelsen eller Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från 
länsstyrelserna. 
Ansvarig: Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
1.9 Utveckla kommunens kontinuitetshantering 
Kontinuitetshantering handlar om att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta bedriva 
sin verksamhet på en tillräcklig nivå oavsett vilken typ av störning som organisationen 
utsätts för och att hantera alla aspekter inom kontinuitet, från incident- till riskhantering. 
För att lyckas med detta krävs allas engagemang och ett tydligt ledarskap samt att roller 
och ansvar är tydliga i organisationen. 
Kommunen behöver skapa förutsättningar för att ha en reservplan/plan B för de 
samhällsviktiga verksamheter som inte tål ett längre avbrott. 
Ansvarig: Samtliga verksamheter ansvarar för att planera och genomföra det 
arbete som krävs för att ha en uthållighet vid en extraordinär händelse. 
 
1.10 Genomförande och uppföljning 
Ansvarig verksamhet planerar för och genomför arbetet under mandatperioden. Detta 
görs lämpligast i verksamheternas verksamhetsplaner. Uppföljning sker på lämpligt sätt. 
 
Säkerhetssamordnaren följer upp och utvecklar kommunens krisberedskap löpande 
under mandatperioden och återrapporterar i samband med delårs- och årsbokslut. 

8 Ledningssystem för informationssäkerhet 
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2. Håbo kommuns arbete för att fullgöra åtaganden avseende kommunens 
krisberedskap utifrån LEH9 ersättningens förutsättningar 
Sammanfattning 
Kommunen får årligen en ersättning för de uppgifter kommunen har enligt Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap, MSB10 2012-5541, gäller följande villkor: 
– Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap 2 och 3 i LEH som 

består av risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, övning, 
utbildning, rapportering och höjd beredskap. 

– Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för 
att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen. 

– De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 
verksamhet samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. 

– Ersättningen enligt denna överenskommelse ska utgöra ett komplement till 
kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap. 

– Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgärder där 
kommunerna får andra typer av bidrag från staten (till exempel stöd till kommunal 
ledningsförmåga) ska inte bekostas av ersättningen. 

 
Håbo kommun arbetar för att bygga upp en krisberedskap som ger bra förutsättningar 
för att kommunens verksamheter och bolag ska kunna hantera en kris eller 
samhällsstörning. Kommunen har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys för 
mandatperioden med en åtgärdsplan för att bygga upp och stärka krisberedskapen inom 
kommunens geografiska områdesansvar. Utbildningar och övningar kommer att 
genomföras enligt övnings- och utbildningsplanen. Kommunen säkerställer möjlighet 
till VMA11 genom ett antal ljudsändare som räddningstjänsten ansvarar för att driva och 
underhålla. 
 
Delar av ersättningen används för att finansiera säkerhetssamordnarens uppdrag att 
stärka och utveckla kommunens förmåga att hantera extraordinära 
händelser/samhällsstörningar. 
 
Säkerhetssamordnaren ansvarar för att övnings- och utbildningsplanen följs samt att 
uppföljningen av åtgärderna utvärderas. Arbetet utgår från kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys, detta styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete samt 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 
 
Samverkansersättningen används för nätverksbyggande både inom kommunen och med 
övriga aktörer inom länet för att bredda och utveckla krisberedskapen. 

9 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap 
10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
11 Viktigt meddelande till allmänheten 
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3. Övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 2015-2018 
Sammanfattning 
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning 
och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid. 
 
Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att: 
– Det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. 
– Kommunen ska bland annat utifrån de brister som identifierats i risk- och 

sårbarhetsanalysen genomföra och utvärdera minst två övningar under en 
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per 
mandatperiod. 

– Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det gäller 
kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra aktörer12. 

 
Övning och utbildning är nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera 
kriser och extraordinära händelser. Det gäller såväl för den egna verksamheten som för 
samverkan mellan olika funktioner och aktörer i sammanhanget. Övningar är ett 
effektivt sätt att öka engagemanget och kunskapen samtidigt som förmågan att klara en 
kris ökar. 
 
En övning behöver dock inte vara omfångsrik och tidskrävande för att nå ett önskat mål. 
Det är behovet som avgör vilken övningsform och typ som används.  

12 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) 
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3.1 Tidplan 
År Syfte Målgrupp Övningsform/datum Ansvarig 
2015 Introduktion till 

krisberedskap 
Krisledningsnämnden Utbildning 

12 maj 
Säkerhets-
samordnaren 

 Introduktion till 
krisberedskap 

Informationscentralen Utbildning 
23 juni 

Säkerhets-
samordnaren 

 Utbildning för 
krisledningsnämnden 

Krisledningsnämnd Utbildning 
10 september 

Länsstyrelsen 

 Introduktion till 
krisberedskap samt 
uppstart av ny 
krisledning 

Krisledningsstabens 
funktionschefer 

Utbildning 
5 oktober 

Säkerhets- 
samordnaren 

 Öva nya regionala 
riktlinjer för 
krissamverkan och 
regionala 
kriskommunikations-
planen 

Krisledningsstaben Simuleringsövning 
”Beata”**  
2 december 

Länsstyrelsen 

Säkerhets-
samordnaren 

2016 Nödvattenövning Relevanta 
verksamheter 

Seminarieövning* och 
kunskapsdag 
8 september 

Länsstyrelsen 

 Delta i länsstyrelsens 
regionala 
samverkansövning*** 

Krisledningsstab Simuleringsövning 
”Hedvig”** 
20 oktober 

Länsstyrelsen 

Säkerhets-
samordnaren 

2017 Delta i länsstyrelsens 
regionala 
samverkansövning*** 

Krisledningsstaben 

Krisledningsnämnd 

Seminarieövning* Länsstyrelsen 

Säkerhets-
samordnaren 

 Övning med 
informationscentralen 

Informationscentralen 

Funktionschef K7B 

Simuleringsövning** Säkerhets-
samordnaren 

2018 Delta i länsstyrelsens 
regionala 
samverkansövning*** 

  Länsstyrelsen 

Säkerhets-
samordnaren 

 Kompetenshöjdande 
utbildning inom 
krisberedskap 

Krisledningsstab med 
flera 

 Säkerhets-
samordnaren 

*) En seminarieövning innebär att övningsledaren leder diskussioner med de övade 
kring en viss frågeställning eller ett scenario. 
**) Simulering eller spel är en övningsform som i så stor utsträckning som möjligt sker i 
en miljö och med uppgifter som liknar verkligheten vid en kris. 
***) Detaljerad information för planerad övning genom länsstyrelsen saknas i dagsläget. 
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4 Plan för extraordinära händelser 
Syfte 
Syftet med kommunens plan för extraordinära händelser är att klargöra kommunens 
organisation och uppgifter vid en kris eller extraordinär händelse samt vid höjd 
beredskap. 
Definitioner 
Extraordinär händelse 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting13. 
Kris 
En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och 
hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras 
med normala resurser och organisation. En kris är en oväntad händelse, utanför det 
vanliga och för att lösa krisen krävs samordnade åtgärder från flera aktörer. 
Krisberedskap 
Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder, samt 
genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris 
förebygga, motstå och hantera krissituationer, och säkra kryptografiska funktioner14. 
Höjd beredskap 
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är 
antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap15. Kommuner ska vidta de 
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Målet för 
kommunernas arbete med höjd beredskap är att: 
– säkerställa att VMA16 kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 

ljudsändare underhålls samt 
– säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om 

kommunens uppgifter vid höjd beredskap17. 
Samhällsviktig verksamhet 
Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande 
villkor: 
– ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans 

med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en 
allvarlig kris inträffar i samhället 

– verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

 

13 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap 
14 § 4, Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 
15 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
16 Viktigt meddelande till allmänheten 
17 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB 2012-5541 
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Grundprinciper för kommunens krisledningsarbete 
Regeringens mål 
Sveriges regering har definierat följande övergripande mål med samhällets säkerhet: 
– värna befolkningens liv och hälsa 
– värna samhällets funktionalitet och  
– värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter18. 
 
Målet för samhällets krisberedskap utgår från ovan och omfattar att: 
– minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor 
– trygga hälsan och den personliga säkerheten för människor 
– hindra eller begränsa skador på egendom och miljö19. 
 
Ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna 
Det svenska krishanteringssystemet har grundprinciper enligt nedan, vilka gäller såväl i 
vanlig verksamhet som i kris: 
Ansvarsprincipen 
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det även 
under en krissituation. 
Likhetsprincipen 
Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden, 
så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma 
plats som under normala förhållanden. 
Närhetsprincipen 
Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är 
närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och 
det aktuella landstinget som ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte 
räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser. 
 
Geografiskt områdesansvar 
Vid extraordinära händelser i fredstid ska kommunen inom sitt geografiska område 
verka för att: 
– olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår 

samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 
– de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 

samordnas och 
– informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas20. 
 

18 Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet, s. 9 
19 Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet, s 15 
20 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap 
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Struktur för kommunens krisledningsorganisation 
Inlarmning 
Storstockholms räddningscentral (representerar Uppsala Brandförsvar och 
Räddningstjänsten Enköping/Håbo) larmar Håbo kommun då kommunen saknar en 
tjänsteman i beredskap. Räddningstjänstens insatsledare är den enda funktion som är i 
tjänst dygnet runt. I första hand är det kommundirektör/tf beslutsfattande tjänsteman, 
säkerhetssamordnaren eller stabschef som kontaktas för att aktivera kommunens 
krisledning. Det finns tre utsedda personer som har rollen som stabschef med uppdrag 
att vid en extraordinär händelse aktivera krisledningsstaben och kalla in funktionschefer 
för övriga funktioner utifrån behov. 
 
Krisledning 
Kommunens krisledning ansvarar för att samordna de olika förvaltningarnas 
krisledningsarbete, att ha en aktuell lägesbild och att samverka med andra aktörer, 
myndigheter och kommuner. Kommunens krisledning är också ansvarig för att 
myndigheter med särskilt ansvar vid kris, till exempel länsstyrelsen och MSB21 får 
aktuella lägesbilder från kommunen. 
 
Krisledningen består av en krisledningsstab (tjänstemän) och en krisledningsnämnd 
(politiker). Krisledningsstaben bedrivs, om möjligt, från en i förväg utsedd och utrustad 
krisledningsplats. Inom krisledningen finns också en funktion för psykiskt och socialt 
omhändertagande, POSOM. 
 
Krisledningen organiseras i en krisledningsstab (tjänstemän) enligt en modell där 
funktioner och funktionskort är ett stöd i arbetet. Funktionskorten preciserar vem som 
ansvarar för vilka arbetsuppgifter inom krisledningsstaben och benämningarna av 
funktionerna stämmer överens med flera andra samverkansaktörers (polis, länsstyrelsen 
med flera) för att underlätta vid samverkan över myndighetsgränserna. Genom ovan 
organisation täcks fyra grundläggande områden in som förespråkas av MSB: analys, 
tekniskt ledningsstöd, service och information. 
 

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Kommundirektör/tillförordnad beslutsfattande tjänsteman 
Kommundirektören är beslutsfattare och den som utifrån vad krisledningsstaben 
kommer fram till beslutar i vilken riktning arbetet ska fortsätta. 
 
Krisledningsnämnd 
Enligt Lag (2006:544) lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, kap.2, § 2 ska det i kommuner 
och landsting finnas en nämnd för att fullgöra uppgifterna under extraordinära händelser 
i fredstid (krisledningsnämnd). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens krisledningsnämnd och utgår från 
antaget reglemente för krisledningsnämnden i sitt arbete. 
 
Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion. Ordförande i 
krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden. 
 
Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd. Beslutanderätt får 
endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika 
händelsens art och omfattning. 
 
Så snart förhållanden medger detta ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter 
som nämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
Krisledningsnämnden ska hållas informerad vid en extraordinär händelse men det 
betyder inte därmed att krisledningsnämnden är aktiverad. 
 

Stabschef 

Personal och 
service 

Tekniskt stöd 
och service 

Analys Kommunikation Information 

Stabsassistent Ledningsstöd 

Krislednings-
nämnd 

Kommun-
direktör 
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Krisledningsstab 
Krisledningsstaben leds av en stabschef. Staben har till uppgift att stötta och avlasta 
kommundirektören/tf beslutsfattande tjänsteman genom att göra analyser, ta fram 
beslutsunderlag, följa händelseutvecklingen och omsätta beslut i arbetsgrupper, sköta 
praktiska frågor etc. Staben fattar inga egna beslut men kan ha en verkställande roll. 
Staben består av nedan funktioner som leds av funktionschefer: 
– Personal och service (K1) 

Funktionens huvuduppgift är personalplanering och service till staben samt 
uthållighet framförallt i form av planering av skiftgång för hela krisledningen. 

 
– Tekniskt stöd och service (K4) 

Funktionens huvuduppgift är service till staben i det operativa arbetet med 
utrustning och tekniskt stöd. I funktionens uppgift ingår bland annat att säkerställa 
data och telekommunikationer samt lokaltillgång. 

 
– Analys (K5) 

Funktionens huvuduppgift är att hämta in och bearbeta fakta om händelsen, ta fram 
och sammanställa en samlad lägesbild i samverkan med berörda aktörer, bedöma 
och analysera möjlig och befarad händelseutveckling på kort och lång sikt. Vid 
behov kan specialister i form av förvaltningschef eller annan med stor inblick i den 
drabbade verksamheten ingå i analysfunktionen. 

 
– Ledningsstöd (K6) 

Funktionens huvuduppgift är att stödja stabschefen, följa upp verksamheten och 
föreslå eventuella förändringar. 

 
– Kommunikation (K7A) 

Funktionens huvuduppgift är att vara rådgivande i kommunikationsfrågor för staben, 
samordna kriskommunikationen med berörda aktörer samt planera strategiska 
kommunikationsinsatser. I funktionen ingår även att sköta omvärldsbevakning och 
justera kriskommunikationen därefter. Denna funktion är länken mellan staben och 
informationscentralen. 

 
– Informationscentralen (K7B) 

Funktionens huvuduppgift är att kommunicera med allmänheten per telefon. 
 
– Stabsassistent 

Stabsassistentens huvuduppgift är att dokumentera och visualisera stabens arbete. 
 
Lokaler och teknisk utrustning 
Kommunhuset har tre konferensrum på entréplanet som är förberedda för 
krisledningsarbete. I varje konferensrum finns tekniska förutsättningar för att arbeta på 
whiteboard/interaktiva tavlor med dator och kanon samt blädderblock. Vid behov kan 
den digitala informationen och/eller ljudöverföringen sändas i två eller tre rum 
samtidigt. 
Fönsterdörrarna i konferensrummen har rullgardiner som kan dras ner för att förhindra 
insyn. Dörrarna kan också låsas inifrån vid behov. Utrymmet utanför konferensrummen 
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vid vinterträdgården går att låsa för att begränsa tillträde till den sidan av 
konferensrummen. Glaspartiet vid det centrala trapphuset möjliggör för personal att från 
konferensrummen ta sig upp till kommunhusets våningsplan utan att passera den 
offentliga delen av entrén. 
Vid höjd beredskap och/eller då kommunhuset inte kan användas för krisledning sker 
ledningsarbetet från räddningscentralen på brandstationen i Bålsta. 
Övergranssalen 
Övergranssalen är förberedd för att upprätta en informationscentral som kan ta emot 
samtal från allmänheten. I Övergranssalen finns det två fasta telefonlinjer inkopplade på 
telenätet för bemanning av informationscentralens personal. Linjerna är kopplade mot 
kommunens gruppnummer vid kris. 
I övrigt används mobiltelefoner som kopplas upp mot gruppnumret. Informationen som 
ska lämnas ut uppdateras på whiteboard/interaktiva tavlor eller på annat sätt i rummet. 
Kalmarrummet 
Kalmarrummet används i första hand för krisledningsnämndens sammankomster. I 
rummet finns det en telefonlinje inkopplad på telenätet för kommunikation internt och 
externt vid behov. 
Skoklosterrummet 
Skoklosterrummet används som ledningsplats av krisledningsstaben. I rummet finns en 
telefonlinje inkopplad på telenätet för kommunikation internt och externt vid behov. 
Skoklosterrummet har en fast antenn för att koppla in en RAKEL22 basstation. Det är 
från Skoklosterrummet som aktiveringen styrs för gemensam visning/överföring på 
whiteboard/interaktiva tavlorna som finns i Kalmarrummet och Övergranssalen. 
Rakel 
Kommunen har två aktiva RAKEL enheter. Dessa är tänkta att i första hand användas av 
krisledningen för kommunikation inom kommunen om till exempel krisledningen är 
uppdelad i olika byggnader, men också för extern kommunikation med samverkande 
aktörer. 
Reservkraft 
Kommunhuset har reservkraft inkopplat som automatiskt tar över eldriften vid ett 
avbrott i den vanliga elleveransen. 
 
POSOM styrgrupp 
POSOM styrgrupp består av en representant vardera från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, polisen, räddningstjänsten och kyrkan. POSOM styrgrupp är 
samordnande i kontakten med samverkande parter som erbjuder hjälp till de människor 
som drabbas vid en extraordinär händelse. POSOM står för psykiskt och socialt 
omhändertagande. 
 
C-sam nätverket 
C-sam står för central samordning inom C-län. C-sam består av representanter för 
kommunerna inom länet, polisen, räddningstjänsten, landstinget, militären, 
kustbevakningen m fl. C-sam är en viktig samarbetspartner vid händelser som berör 
flera kommuner i länet och kan larmas in dygnet runt. 

22 Radiokommunikation för effektiv ledning 
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Förvaltningar/övriga funktioner 
Förvaltningarna och övriga funktioner arbetar från sina ordinarie arbetsplatser om inte 
annat beslutas av krisledningsstaben. 



Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

KS2015/196 N
R 2015.962

Denna krisberedskapsplan utgår ifrån Överenskommelse om kommuners krisberedskap, 
MSB 2012-5541 och innehåller kommunens arbete med krisberedskap under 
mandatperioden 2015-2018.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx
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§ 153 Dnr 2014/00127  

Motion med förslag om kartläggning av och åtgärds-
program mot skadliga kemikalier i förskolan, motionär: 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad utan åt-
gärder, eftersom frågan redan hanteras inom ramen för kommunens nuva-
rande miljöstrategi.  

Sammanfattning  
En motion med förslag om kartläggning och åtgärdsprogram mot skadliga 
kemikalier i förskolan har den 6 oktober 2014 remitterats från kommunsty-
relsen till dåvarande skolnämnd, nuvarande barn- och utbildningsnämnd. 
Skolnämnden yttrade sig 6 maj 2015 med förslag att bifalla förslaget i mot-
ionen. Motionsställare är Fred Rydberg (KD). 

Motionären hänvisar till Naturskyddsföreningens projekt ”Operation Giftfri 
förskola” som syftar till att kartlägga och förbättra inomhusmiljön på för-
skolor. Barnens vardag är full av kemikalier både hemma och på förskolan 
varav en del är skadliga. Motionären yrkar på att en kartläggning av miljön 
för barnen på förskolan genomförs utifrån konceptet ”Giftfri förskola” och 
att ett åtgärdsprogram tas fram för Håbo kommuns förskolor för att nå bästa 
resultat. 

Kommunfullmäktige har i antagen miljöstrategi beslutat att Håbo kommun 
ska bli en giftfri kommun och arbete för att uppnå målet pågår redan. Då 
flera av kommunens verksamheter redan i dagsläget arbetar aktivt med frå-
gan anses motionen vara färdigbehandlad och därmed besvarad. Att kart-
lägga samt upprätta åtgärdsprogram för miljögifter i förskolan kan bli aktu-
ellt i ett senare skede då förvaltningarnas egna handlingsplaner till miljöstra-
tegin arbetats fram.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 100  
Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-16, nr 2015.3908 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-05-06 § 69 

______________ 
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Svar på motion med förslag om kartläggning och 
åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier i förskolan 
 
Bakgrund 
En motion med förslag om kartläggning och åtgärdsprogram mot skadliga 
kemikalier i förskolan har den 6 oktober 2014 remitterats från 
kommunstyrelsen till dåvarande skolnämnd, nuvarande barn- och 
utbildningsnämnd. Skolnämnden yttrade sig 6 maj 2015 med förslag att 
bifalla förslaget i motionen. Motionsställare är Fred Rydberg (KD). 

Motionen hänvisar till Naturskyddsföreningens projekt ”Operation Giftfri 
förskola” som syftar till att kartlägga och förbättra inomhusmiljön på 
förskolor. Barnens vardag är full av kemikalier både hemma och på 
förskolan varav en del är skadliga. Eftersom barn växer och utvecklas är de 
en grupp som är särskilt känslig för påverkan av kemikalier. 
Undersökningar, bland annat från Stockholms universitet, visar att miljöer 
där barn vistas mycket, som förskolan, har högre halter av till exempel vissa 
hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på 
att flera förskolor har en miljö med många föremål som kan avge skadliga 
kemikalier till omgivningen. 

Motionen yrkar på att en kartläggning av miljön för barnen på förskolan 
genomförs utifrån konceptet ”Giftfri förskola” och att ett åtgärdsprogram tas 
fram för Håbo kommuns förskolor för att nå bästa resultat. 

Kommunens miljöstrategi blev antagen 23 februari 2015 och innefattar 
målet om en giftfri och resurseffektiv kommun. Miljöstrategins fortsatta 
arbete kommer mynna ut i handlingsplaner där arbetet mot en giftfri 
förskola skulle kunna vara en möjlig aktivitet. Det ger skolnämnden 
utrymme att använda sig av Naturskyddsföreningens koncept ”Giftfri 
förskola” med konkreta åtgärdsförslag i kommande arbete. 

Nuvarande arbete 
Flera av kommunens verksamheter arbetar aktivt idag mot målet om att bli 
en giftfri och resurseffektiv kommun.  

Håbo kommuns kostavdelning verkar för att uppnå en större andel 
ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter. Under 2014 uppnådde 
kommunen det nationella målet med 25 % ekologiska råvaror inom förskola 
och grundskola, samtidigt som användningsgraden fortsätter att öka. I 
kommunens verksamheter används till stor del köksredskap gjorda av 
rostfritt stål. Även miljömärkta rengöringsmedel används i stor utsträckning. 
Kommunen undersöker möjligheten att använda alternativ till 
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rengöringsmedel som är mer miljövänliga såsom ultrarent vatten och ”goda” 
bakterier. 

Vid upphandling av byggnation av ny förskola tas en miljöplan fram i syfte 
att byggnationen ska utföras på ett så ekologiskt hållbart sätt som möjligt. 
Planen utgår från kommunfullmäktiges mål, de nationella 
miljökvalitetsmålen samt miljöstrategin. Utöver det tillämpas 
försiktighetsprincipen och utbytesprincipen som båda syftar till att prioritera 
miljömässigt bättre lösningar, material och produkter.  

Vid upphandling av leksaker har kommunen avtal med företag som 
prioriterar miljö, säkerhet och kvalitet och därmed försäkrar sig om att deras 
produkter inte innehåller farliga ämnen eller som på annat sätt är skadliga. 
Deras produkter följer EU-standarder, EU:s lagstiftning och är ISO-
certifierade i enlighet med ISO 14001 och ISO 9001.  

Slutsats 
Kommunfullmäktige har i antagen miljöstrategi beslutat att Håbo kommun 
ska bli en giftfri kommun och arbete för att uppnå målet bedrivs, bland 
annat genom ovan presenterade aktiviteter. Då flera av kommunens 
verksamheter redan i dagsläget arbetar aktivt med frågan anses motionen 
vara färdigbehandlad och därmed besvarad. 

Att kartlägga samt upprätta åtgärdsprogram för miljögifter i förskolan kan 
bli aktuellt i ett senare skede då förvaltningarnas egna handlingsplaner till 
miljöstrategin arbetats fram.  

Beslutsunderlag 
– Sammanträdesprotokoll: Motion med förslag om kartläggning och 

åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier i förskolan, motionär: Fred 
Rydberg (KD) 2014-09-22. 

– Motion om giftfri förskola 2014-09-22, KS 2014/127, hidnr 2014.4349. 
– Barn- och utbildningsnämndens svar på motion med förslag om 

kartläggning och åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier i förskolan, 
hidnr. 2015.3170. 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 







 
Till Håbo kommunfullmäktige 22 september 2014. 
 
Motion Kristdemokraterna                                                                                            
 
Giftfri förskola. 
 
Barnens vardag är full av kemikalier både hemma och på förskolan varav en del är farliga,. Vi  tror 
att det behöver göras en kartläggning och ett åtgärdsprogram för att förbättra barnens miljö.    
Eftersom barn växer och utvecklas är de en grupp som är särskilt känslig för påverkan av 
kemikalier.  
Undersökningar, bland annat från Stockholms universitet, visar att miljöer där barn vistas mycket, 
som förskolan, har högre halter av till exempel vissa hormonstörande kemikalier än andra 
inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på att många förskolor har en miljö med många föremål som 
kan avge farliga kemikalier till omgivningen. 
 
Naturskyddsföreningens startade projektet ”Operation Giftfri Förskola”  som syftar till att kartlägga 
och förbättra inomhusmiljön på svenska förskolor. Arbetet sammanfattades i rapporten ”Giftfria 
barn leka bäst” http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/giftfria_barn_leka_bast_.pdf  
 
 
Sundbybergs kommun som deltog i kartläggningen utifrån13 punkter, jobbar nu utifrån ett 
åtgärdsprogram med 23 punkter för att förbättra barnens miljö. 
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/13-punkter-som-giftbantar-forskolan  
http://www.sundbyberg.se/download/18.21158211145d3afd3f07ec64/1399561037734/giftfria+f%C
3%B6rskolor_a4.pd 
 
Kristdemokraterna i Håbo tycker därför att det är viktigt att även våra barn får möjlighet till en 
giftfri miljö i förskolan. På många förskolor har man säkert kommit långt med detta arbete men för 
att säkerställa alla förskolebarns miljö tror vi att detta är ett bra sätt att arbeta på. De fristående 
förskolorna kan med fördel bjudas med för att ta del av samma arbete. 
 
Kristdemokraterna i Håbo yrkar att: 
 

1. en kartläggning av miljön för barnen på förskolan genomförs utifrån konceptet ”Giftfri 
förskola” 

2. ett åtgärdsprogram tas fram för Håbo kommuns förskolor för att få en så giftfri förskola som 
möjligt. 

 
 
Fred Rydberg Kristdemokraterna  
 
 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/giftfria_barn_leka_bast_.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/giftfria_barn_leka_bast_.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/13-punkter-som-giftbantar-forskolan
http://www.sundbyberg.se/download/18.21158211145d3afd3f07ec64/1399561037734/giftfria+förskolor_a4.pd
http://www.sundbyberg.se/download/18.21158211145d3afd3f07ec64/1399561037734/giftfria+förskolor_a4.pd
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§ 154 Dnr 2015/00256  

Delårsbokslut 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet för kommunsty-
relsens verksamheter och avstämningen av kommunstyrelsens mål. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föra tillbaka 13 427 tkr i driftbudgeten från 
kultur och livsmiljö till tekniska avdelningen för utomhusanläggningar. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 
till kommunfullmäktige. 

4. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till nämnderna att åt-
gärda/minimera redovisade underskott i prognosen för helår - 2015.  

5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna överföring av 800 tkr i 
driftbudget från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för IT-
system.  

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 verk-
samheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma 
period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårspro-
gnos. Prognosen visar att årets resultat blir cirka 26,0 mkr. I förhållande till 
det budgeterade resultatet på cirka 18,1 mkr är det en förbättring med 8,0 
mkr. Två av nämnderna visar underskott och övriga nämnder visar nollpro-
gnos eller överskott. 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för sina verksamheter. Av nämndernas totalt 33 mål har 19 bedömts 
komma att uppfyllas under året, vilket är 58 procent. Bäst måluppfyllnad 
uppvisas inom området kopplat till Barn och unga. Kommunstyrelsen har 
inte lyckats uppfylla tre mål kopplat till Ökat förtroende och detta påverkar 
det totala resultatet för målområdet negativt. Sämst måluppfyllnad uppvisas 
inom Hållbar tillväxtkommun.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 101 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-10-26  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 
Delårsbokslut per 2015-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag, då han an-
ser att han inte fått tillräcklig redovisning av tekniska avdelningens ekono-
miska resultat och därför inte kan godkänna delårsbokslutet.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Reservation 
Christian Nordberg (MP) reserverar sig mot beslutet och önskar få antecknat 
till protokollet att han känner sig dåligt behandlad som ledamot i kommun-
styrelsen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tf. kommundirektör 
Ekonomiavdelningen 
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carin.homann@habo.se 

 

 
Delårsbokslut 2015 
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 

Prognosen är att årets resultat blir cirka 26,0 mkr. I förhållande till det 
budgeterade resultatet på cirka 18,1 mkr är det en förbättring med 8,0 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos 
eller överskott. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på 2,8 mkr i 
underskott. I prognosen ingår det statsbidrag som beslutades inför hösten 
med 2,9 mkr. Utan statsbidraget hade underskottet varit större. Underskottet 
beror framförallt på enheternas kostnader för insatser riktade mot elever 
med särskilda behov där assistentkostnader dominerar. Förvaltningen 
arbetar med åtgärder men det saknas redovisning för hur budget ska nås. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 600 tkr. Även vård- 
och omsorgsnämnden har fått nytt statsbidrag för hösten med 1,2 mkr. 
Underskottet består till stor del av högre kostnader för personlig assistans. 
Det saknas redovisning av åtgärder för att nå budget. 

Kommunstyrelsen prognostiseras till 1,4 mkr i överskott. Tekniska 
avdelningen kommer att göra en omdisponering dels för att vissa åtgärder 
inte hinner slutföras under året dels att planerat underhåll minskas. Trots 
detta beräknas avdelningen gå med underskott med 0,9 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandling av 
delårsrapporten per mars att nämnderna skulle vidta åtgärder för att nå 
budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade även att samtliga nämnder 
ska se över möjligheterna dels till effektiviseringar och dels till justeringar 
av taxor. Av nämndernas redovisningar framgår beskrivningar hur 
nämnderna arbetar med effektiviseringar. Nämnderna har påbörjat arbetet 
med översyn av taxor och avgifter och kommer att redovisa det inför budget 
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2016. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2015-08-15 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 4,9 mkr lägre 
än budgeterat. Håbo Marknads AB har återbetalat ett tidigare utgivet 
villkorat aktieägartillskott på 9,2 mkr, vilket påverkar de finansiella 
intäkterna och kommunens resultat positivt. AFA har under året beslutat att 
återbetala sjukförsäkringspremier avseende år 2004 till kommunerna, vilket 
ger 6,2 mkr till kommunen. Räntenivån för långfristiga skulder är 
fortfarande låg 2015 och ett överskott om cirka 5,4 mkr redovisas. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2015 uppgår till 117,5 mkr inklusive om-
budgeteringar från år 2014 för pågående investeringsprojekt. Förbrukningen 
av investeringsmedel per 31 augusti uppgår till 41,1 (62,8) mkr. Prognosen 
är att cirka 101,0 mkr kommer att förbrukas under år 2015. Cirka 12 mkr 
beräknas behöva omföras till nästa år.  Återstående överskott på 4,5 mkr 
uppstår främst genom att några projekt inte är möjliga att genomföra, se 
kommentarer till investeringsredovisningen under kommunstyrelsen. 
Dessutom genomförs investeringar via exploaterings-verksamheten. Per 31 
augusti har 7,3 mkr investerats i anläggningar för gator och VA och som 
kommunen ska behålla. Prognosen är att dessa investeringar uppgår till 
19,7 mkr vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för sina verksamheter. Av nämndernas totalt 33 mål har 19 bedömts 
komma att uppfyllas under året, vilket är 58 procent. Bäst måluppfyllnad 
uppvisas inom området kopplat till Barn och unga. Kommunstyrelsen har 
inte lyckats uppfylla tre mål kopplat till Ökat förtroende och detta påverkar 
det totala resultatet för målområdet negativt. Sämst måluppfyllnad uppvisas 
inom Hållbar tillväxtkommun. 

Kommunens finansiella mål beräknas uppnås förutom målet att nämndernas 
resultat ska innebära att ekonomin är i balans. Målet om att resultatet ska 
uppgå till 2% av skattenettot,  prognostiseras till 2,7 % vid årets slut och 
bedöms därför uppnås. Utan intäkterna av engångskaraktär uppgår resultatet 
till 1,1 % av skattenettot, utan dessa intäkter hade inte målet uppnåtts. 

Budgetjusteringar 2015 på grund av organisatoriska förändringar 

Socialnämnden och Vård-och omsorgsnämnden föreslår att en justering av 
budget mellan nämnderna genomförs. Socialnämnden fick vid 
omorganisationen 800 tkr i budget för IT-system som avser Vård-och 
omsorgsnämnden. Budgeten förslås därför flyttas från socialnämnden till 
Vård- och omsorgsnämnden.  
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Kommunstyrelsen beslutade i maj (KS§96) att föra över budget för 
utomhusanläggningar från gatu- och parkenheten inom tekniska avdelningen 
till enheten för fritid- och anläggningar inom kultur och livsmiljö, 13 427 
tkr. Omorganisationen har inte kunnat fullföljas varför budgeten föreslås 
föras tillbaka till tekniska avdelningen. 

Särskilt uppdrag om taxor och avgifter och effektivisering 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut augusti år 2015 
 
Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 
verksamheter och avstämning av kommunstyrelsens mål. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föra tillbaka 13 427 tkr i driftbudgeten 
från kultur och livsmiljö till tekniska avdelningen för 
utomhusanläggningar. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 800 tkr i driftbudget från 
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för it-system. 

 

4. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helår - 2014.  
 

2. Kommunfullmäktige godkänner att överföra 800 tkr i driftbudget 
från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för it-system. 
 

 
__________ 

Beslutsexpediering 























 

Delårsbokslut augusti 2015 

 
Vårblomning i Gröna Dalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       2015-10-02 
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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 
Prognosen är att årets resultat blir cirka 26,0 mkr. I förhållande till det budgeterade 
resultatet på cirka 18,1 mkr är det en förbättring med 8,0 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos eller 
överskott. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på 2,8 mkr i underskott. I 
prognosen ingår det statsbidrag som beslutades inför hösten med 2,9 mkr. Utan 
statsbidraget hade underskottet varit större. Underskottet beror framförallt på enheternas 
kostnader för insatser riktade mot elever med särskilda behov där assistentkostnader 
dominerar. Förvaltningen arbetar med åtgärder men det saknas redovisning för hur 
budget ska nås. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 600 tkr. Även vård- och 
omsorgsnämnden har fått nytt statsbidrag för hösten med 1,2 mkr. Underskottet består 
till stor del av högre kostnader för personlig assistans. Det saknas redovisning av 
åtgärder för att nå budget. 

Kommunstyrelsen prognostiseras till 1,4 mkr i överskott. Tekniska avdelningen 
kommer att göra en omdisponering dels för att vissa åtgärder inte hinner slutföras under 
året dels att planerat underhåll minskas. Trots detta beräknas avdelningen gå med 
underskott med 0,9 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandling av delårsrapporten per mars 
att nämnderna skulle vidta åtgärder för att nå budget i balans. Kommunfullmäktige 
beslutade även att samtliga nämnder ska se över möjligheterna dels till effektiviseringar 
och dels till justeringar av taxor. Av nämndernas redovisningar framgår beskrivningar 
hur nämnderna arbetar med effektiviseringar. Nämnderna har påbörjat arbetet med 
översyn av taxor och avgifter och kommer att redovisa det inför budget 2016. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2015-08-15 från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 4,9 mkr lägre än budgeterat. Håbo 
Marknads AB har återbetalat ett tidigare utgivet villkorat aktieägartillskott på 9,2 mkr, 
vilket påverkar de finansiella intäkterna och kommunens resultat positivt. AFA har 
under året beslutat att återbetala sjukförsäkringspremier avseende år 2004 till 
kommunerna, vilket ger 6,2 mkr till kommunen. Räntenivån för långfristiga skulder är 
fortfarande låg 2015 och ett överskott om cirka 5,4 mkr redovisas. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för år 2015 uppgår till 117,5 mkr inklusive ombudgeteringar från 
år 2014 för pågående investeringsprojekt. Förbrukningen av investeringsmedel per 31 
augusti uppgår till 41,1 (62,8) mkr. Prognosen är att cirka 101,0 mkr kommer att 
förbrukas under år 2015. Cirka 12 mkr beräknas behöva omföras till nästa år. 
Återstående överskott på 4,5 mkr uppstår främst genom att några projekt inte är möjliga 
att genomföra, se kommentarer till investeringsredovisningen under kommunstyrelsen.  
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Dessutom genomförs investeringar via exploateringsverksamheten. Per 31 augusti har 
7,3 mkr investerats i anläggningar för gator och VA och som kommunen ska behålla. 
Prognosen är att dessa investeringar uppgår till 19,7 mkr vid årets slut. 

Måluppfyllelse 
Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna mål för sina 
verksamheter. Av nämndernas totalt 33 mål har 19 bedömts komma att uppfyllas under 
året, vilket är 58 procent. Bäst måluppfyllnad uppvisas inom området kopplat till Barn 
och unga. Kommunstyrelsen har inte lyckats uppfylla tre mål kopplat till Ökat 
förtroende och detta påverkar det totala resultatet för målområdet negativt. Sämst 
måluppfyllnad uppvisas inom Hållbar tillväxtkommun. 

Kommunens finansiella mål beräknas uppnås förutom målet att nämndernas resultat ska 
innebära att ekonomin är i balans. Målet om att resultatet ska uppgå till 2% av 
skattenettot,  prognostiseras till 2,7 % vid årets slut och bedöms därför uppnås. Utan 
intäkterna av engångskaraktär uppgår resultatet till 1,1 % av skattenettot, utan dessa 
intäkter hade inte målet uppnåtts. 

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Kommunens samlade verksamhet 

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. 

Sammanställt resultat åren 2014/2015 

Resultaträkning, tkr Delårsbokslut 2014 Delårsbokslut 2015 

Rörelsens intäkter 216 872 222 058 

Rörelsens kostnader -708 868 -738 717 

Avskrivningar -53 827 -56 681 

Verksamhetens nettokostnad -545 823 -573 340 

Skattenetto 630 532 649 866 

Finansnetto -26 485 -22 319 

Resultat efter finansiella poster 58 224 54 208 

Uppskjuten skatt 1 526 0 

Skatt på årets resultat -4 703 -6 015 

Resultat 55 047 48 193 

Omslutning 2 050 603 2 175 677 

Soliditet 19,02 % 19,02 % 

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 periodi-
seringsfonder och obeskattade reserver för Håbo Marknads AB samt för Håbohus AB. 

Årets resultat mäts efter finansnetto och efter extraordinära intäkter och kostnader. I 
2015 års delårsbokslut uppgick koncernens resultat till ca 48,2 (55,0) mkr, vilket var 
cirka 6,8 mkr sämre än föregående år. Kommunens del av resultatet var 44,8 (37,3) mkr, 
vilket var 7,5 mkr bättre än föregående år. De kommunala bolagen redovisade ett 
positivt resultat på sammanlagt 3,4 (17,7) mkr, varav Håbohus AB 9,9 (16,6) mkr och 
Håbo Marknads AB -6,5 (0,7) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på cirka 
0,4 (0,9) mkr, varav Håbo kommuns andel är cirka 0,014 mkr. 

Koncernen redovisade ett positivt resultat för 2015, men låneskulden är fortfarande stor 
och koncernen mycket räntekänslig. Koncernen måste även framöver öka andelen eget 
kapital och därigenom skapa reserver för att möta kommande både kända och 
oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 

Koncernens soliditet har ökat från 17,2 i bokslut 2014 till 19,02 procent i delårsbokslut 
2015. 

2.2.1 Tillgångar 
Koncernens totala tillgångar ökade från bokslut 2014 till delårsbokslut 2015 med 
45,5 mkr netto, varav Håbohus AB:s tillgångar ökade med 8,2 mkr, Håbo Marknads 
ABs tillgångar minskade med 3,2 mkr, Räddningstjänstens tillgångar ökade i koncernen 
med 1,3 mkr medan kommunens tillgångar ökade med cirka 39 mkr. Förklaringen till 
kommunens ökning av tillgångar är i huvudsak de stora investeringarna i fastigheter och 
inom vattenverket. Avskrivningarna i koncernen uppgick till 56,7 i delårsbokslutet 2015 
(53,8) mkr, en ökning med 2,9 mkr sedan delårsbokslutet 2014. 

2.2.2 Skulder 
Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och avsättningar förändrades med 3,0 mkr 
mellan bokslutet 2014 och delårsbokslutet 2015. Avsättningarna minskade med 6,1 mkr 
sedan föregående bokslut. Minskningen kan härledas till en utbetalning under året 
avseende Citybanan. Lång- och kortfristiga skulder ökade med 3,5 mkr. Långfristiga 
skulder ökade med 59,4 mkr vilket förklaras av nyupplåning. Kortfristiga skulder 
minskar från föregående bokslut med 56,0 mkr till följd av lägre leverantörsskulder och 
upplupen löneskuld. 

Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens balansräkning, enligt 
blandmodellen, minskade med 9,4 mkr i jämförelse med föregående årsbokslut. 

3 Håbo kommun 

3.1 Uppdrag och ansvarsområde 

3.1.1 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. 
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3.1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 
För perioden 2015 har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats: 

- barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande, 

- förtroendet för Håbo kommun ska öka och 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta 
fram egna mål.  

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

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

och lärande. 
Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras. 

Strategier 

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. 

Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda 
satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. 

Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och 
andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. 

Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka 
Motivering 
Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 
kommun behöver öka. 

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke 
bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. 

Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen, ett ökat förtroende 
stärker demokratin. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ut ett medarbetar- som 
medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet, 

Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad 
delaktighet, 

Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens 
verksamheter, 

Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information i 
lokala medier och på webben. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 
Motivering 
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En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 
kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. 

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala 
kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel. 

 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga 
bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen. 

Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra 
skyltläge och bra kommunikationer 

Vi ska förbättra kommunikationerna inom kommunen samt till och från kommunen i 
syfte att underlätta för kommuninvånarna att kunna bo och verka i kommunen. 

3.1.3 Finansiella mål 
Långsiktigt mål 
Skatten ska inte höjas. 
Målet kommer att uppnås. 

Mål för planperioden 
Kommunens och nämndernas resultat ska innebära att ekonomin är i balans. 
Målet att kommunens resultat ska innebära att ekonomin är i balans, kommer att 
uppnås. Delmålet att nämndernas resultat ska innebära att ekonomin är i balans, 
kommer inte att uppnås. Barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
redovisar prognostiserade underskott vid årets slut på om 2,8 mkr respektive 0,6 mkr. 

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot (skatteintäkter plus 
utjämningen). 
Kommunens resultat vid årets slut prognostiseras till 2,7 % av skattenettot och målet 
beräknas uppfyllas. Utan intäkterna av engångskaraktär uppgår resultatet till 1,1 % av 
skattenettot och utan dessa intäkter hade målet inte uppnåtts. 

3.1.4 Sammanfattande bedömning av nämndernas mål 
Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna mål för sina 
verksamheter. Av nämndernas totalt 33 mål har 19 bedömts komma att uppfyllas under 
året, vilket är 58 procent. 

Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas nedan per kommunövergripande 
mål. 
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Bäst måluppfyllnad uppvisas inom området kopplat till Barn och unga. Håbo kommun 
når dock inte upp till målsättningarna kopplade till skolresultat och andel elever som 
väljer att studera på Fridegårdsgymnasiet: Kommunen kan inte heller erbjuda 
vuxenutbildning till prioriterade grupper i den omfattning som önskats. Omfattande 
åtgärdsprogram är framtaget för att förbättra skolresultaten och en utveckling är 
dokumenterad, dock ej i samma nivå som är målsatt. 

Kommunstyrelsen har inte lyckats uppfylla tre mål kopplat till Ökat förtroende och 
detta påverkar det totala resultatet för målområdet negativt. Övergripande trend för 
dessa mål är att kommunen uppvisar ett sämre resultat jämfört med år 2013 då det 
redovisades toppresultat. Resultatet för Håbo kommun ligger nu på samma nivå som 
genomsnittsresultatet för samtliga kommuner med några marginella skillnader. Måltalen 
är satta utifrån resultat från toppåret 2013 och Håbo kommun har inte lyckats bibehålla 
den positiva utvecklingen sedan dess. Handlingsplaner för åtgärder under 2015 och 
2016 tas fram. 

Sämst måluppfyllnad uppvisas inom Hållbar tillväxtkommun. Håbo kommun behöver 
involvera fler verksamheter i stadsbyggnadsprocessen och medborgarna efterfrågar 
planer för fler bostäder. För mer långsiktighet krävs fokus på en effektiv och balanserad 
förvaltning av natur- och vattenresurser. Handlingsplaner finns eller är under 
framtagning vilket kommer medföra fler aktiviteter under hösten som kan påverka 
målen i en positiv riktning. 
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3.2 Ekonomi 

3.2.1 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 den 31 augusti uppgår till 53,9 mkr (37,4) mkr. Det är 
16,5 mkr bättre än motsvarande period år 2014. I resultatet för år 2015 ingår 
jämförelsestörande poster (intäkter) med 15,4 mkr. Samma period år 2014 hade inga 
jämförelsestörande poster. 

Resultatförändringen i utfallet för årets första 8 månader jämfört med motsvarande 
period förra året förklaras av både positiva och negativa faktorer: 

Nämndernas nettokostnad har ökat med drygt 21,2 mkr eller med 3,5 procent mellan 
perioden 2014/2015. I jämförelsen med motsvarande period åren 2013/2014 var 
ökningen 20,8 mkr eller 3,6 procent. 

Skattenettot, d v s skillnaden mellan kommunens intäkter i form av skatteintäkter och 
statsbidrag och kommunens kostnader i form av utjämningsavgifter, har ökat med 
19,3 mkr eller med 3 %. I jämförelsen med motsvarande period åren 2012/2013 var 
ökningen 13,5 mkr eller 2,3 %. 

3.2.2 Prognostiserat resultat jämfört med budget 
Prognosen för resultatet vid 2015 års slut är ett överskott med cirka 26,0 mkr. Det är 
8,0 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 18,1 mkr. Det positiva resultatet i 
prognosen jämfört med budget förklaras av ett antal negativa och positiva avvikelser. 

 Nämndernas nettokostnad överstiger budget med 1,0 (11,8) mkr eller 0,1 (0,93) 
procent. 

 Avfallsverket redovisar ett underskott om 900 tkr och VA-verksamheten ett 
överskott om 470 tkr. Resultaten kommer i bokslutet att regleras mot de 
skattefinansierade verksamheternas egna kapital. 

 Räntekostnaderna för kommunens långfristiga skulder blir 5,4 mkr lägre. 
 Finansiella intäkter minskar med cirka 0,7 mkr. 
 Skattenettot (skatteintäkterna och utjämning) är 4,9 mkr lägre. 
 Håbo Marknads AB har återbetalat ett villkorat akteägartillskott på 9,2 mkr som 

del av ersättning vid försäljning av mark i centrum till Håbo kommun. 
 AFA har beslutat att återbetala sjukförsäkringspremier med 6,2 mkr som avser 

år 2004. 

3.2.3 Resultaträkning 

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Verksamhetens intäkter 241 219 152 680 163 885 245 827 225 228 

Verksamhetens kostnader -1 
148 215 -734 134 -758 072 -1 

182 434 
-1 

166 571 

Finansnetto -17 650 -11 721 -1 723 -13 598 -27 531 

Verksamhetsnetto -924 646 -593 175 -595 910 -950 205 -968 874 

Skattenetto 941 547 630 531 649 867 976 254 986 970 

Resultat 16 901 37 356 53 957 26 049 18 096 
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Resultaträkning, tkr Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Resultat som andel av 
skattenettot 1,8 % 5,9 % 8,3 % 2,7 % 1,8 % 

3.2.4 Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr 

Nämnder/styrelse Prognos delårsbokslut 
2014 

Prognos delårsbokslut 
2015 

Kommunstyrelsen 0 1,4 

Överförmyndarnämnd 0 0 

Bygg- och miljönämnd 0 1,2 

Barn- och utbildningsnämnd -5,1 -2,8 

Vård- och omsorgsnämnd  -0,6 

Socialnämnd -6,6 0 

VA-verksamhet 0 0,5 

Avfallsverksamhet -2,0 -0,9 

Summa -13,7 -1,2 

Barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden visar prognoser på 
negativt resultat vid årets slut med -2,8 mkr respektive -600 tkr. Kommunstyrelsen och 
bygg- och miljönämnden redovisar överskott med 1,4 mkr respektive 1,2 mkr. 
Överförmyndarnämnden och socialnämnden redovisar ingen avvikelse mot 
budgetramen. 

De skattefinansierade verksamheterna VA och avfall har båda avvikelser mot budget 
med 0,5 mkr respektive -0,9 mkr. Resultaten förs till verksamheternas respektive 
fonderade egna kapital. 

3.2.5 Resultat år 1996-2014, prognos 2015 
För år 1996 till år 2000 uppgick de ackumulerade underskotten till 180 mkr. De senaste 
14 åren har kommunen redovisat överskott med sammanlagt 288 mkr. Prognosen för år 
2015 visar ett resultat på cirka 26,0 mkr. 
Resultat år 1996-2014, prognos 2015 

 



Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2015 11(134) 

3.2.6 Skatteintäkter 
Slutavräkning år 2014 
För år 2014 bedömer förbundet för Sveriges kommuner och landsting (SKL) att 
skatteintäkterna blir lägre än bedömningen som gjordes i samband med bokslut för år 
2014. 

Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s 
skatteunderlagsprognos i december. SKL:s prognos i december visade en ökning av 
skatteunderlaget med 3,3 procent för 2014. Med denna bedömning av skatteunderlaget 
blev rekommenderad uppbokning för 2014, 7 kronor per invånare den 1.11.2013. 

SKL:s reviderade prognos enligt cirkulär 15:23 visar en ökning av skatteunderlaget med 
3,2 procent för 2014. Med denna lägre uppräkning blir prognosen för avräkning 2014, -
33 kronor, vilket medför en korrigering på -40 kronor per invånare 1.11 2013 för 
bokslut 2014. 

För kommunen innebär detta att korrigeringen av skatteintäkterna för år 2014 försämrar 
2015 års resultat med 0,8 mkr. 

Slutavräkning år 2015 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2014 och 2015 uppgår till 3,3 procent 
respektive 4,6 procent, enligt regeringsbeslut. SKL:s prognos på avräkningen innebär en 
högre uppräkning och slutavräkningen 2015 blir positivt med 40 kr per invånare den 
1.11.2014 eller 0,8 mkr. I budgeten för år 2015 var slutavräkningarna för år 2014 
beräknade till 120 kr per invånare eller 2,4 mkr. 

Prognoser på slutavräkningar sammantaget för åren 2014-2015 innebär en försämring 
av skatteintäkter i bokslutet för år 2015 med netto cirka 1,6 mkr jämfört med budget 
2015. 

3.2.7 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 tog i anspråk 85,4 (86,1) % av skattenettot under 
perioden. Avskrivningarnas andel var 6,0 (6,1) %.  

Tillsammans tog de löpande kostnaderna i anspråk 91,7 (94,1) % av kommunens 
skattenetto under perioden. Enligt prognosen kommer 97,4 (98,9) % av skattenettot att 
ianspråktas. 

Finansnettot andel av skattenettot har minskat från 3,3 % till 1,9 % i jämförelse med 
motsvarande period förra året. Den främsta orsaken är det återbetalade 
aktieägartillskottet från Håbo Marknads AB. 

Om nettokostnadsandelen är över 100 % innebär det att kommunen satsar mer pengar i 
verksamheten än vad som kommer in via skatter och bidrag. 
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Nettokostnadens andel i förhållande till skatter och utjämning 

Finansiella nyckeltal Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Prognos 
2015 

Verksamhetens andel av skattenetto 90,2% 86,1% 85,4% 90,0% 

Avskrivningskostnadernas andel av 
skattenetto 

6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 

Finansnettots andel av skattenetto 1,9% 1,9% 0,3% 1,4% 

Summa 98,2 94,1 91,7 97,4 

     

Resultat som andel av skattenetto 1,8% 5,9% 8,3% 2,7% 

3.2.8 Investeringar 
Investeringsbudgeten för år 2015 uppgår till 117,5 mkr, inklusive ombudgeteringar från 
år 2014 för pågående investeringsprojekt. 

Förbrukning av investeringsbudget per 31 augusti uppgår till 41,4 mkr (62,8) mkr. 
Nämnderna prognostiserar att cirka 101,0 mkr kommer att förbrukas under år 2015 och 
cirka 12 mkr planeras att föras över till år 2016. 

Under året har två nya förskolor färdigställts, Slottsbacken och Gröna Dalen. 
Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-2014, prognos 2015 

 
Exploateringsinvesteringar 

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via 
exploateringsverksamheten som har tagit fart i kommunen. Per 31 augusti har 10,1 mkr 
investerats i anläggningar i form av gator och VA och som kommunen ska behålla. 
Prognosen är att investeringarna kommer att uppgå till 18,9 mkr vid årets slut. Varje 
exploateringsprojekt behandlas i kommunstyrelsen och en projektbudget ingår i 
underlaget. 
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3.2.9 Finansieringsanalys 
Finansieringsanalysen 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 26,6 (7,2) mkr. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Investeringsnettot uppgår till mkr 60,7 (70,1 mkr) varav investering i 
anläggningstillgångar och inventarier 59,3 mkr (70,0 mkr). Pågående 
exploateringsprojekt uppgår till 10,1 mkr. Finansiella anläggningstillgångar har minskat 
med 8,8 mkr på grund av justering av lån till Håbo Marknads AB i samband med 
markförvärv Eneby 1:40. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Finansieringsnettot uppgår till 59,5 mkr. Upplåning har skett under året med 133,8 mkr. 
Två lån har avslutats under den gångna perioden som tillsammans uppgår till 75,3 mkr. 

Förändring av likvida medel 
Förändringen av likvida medel uppgår till 25,5 mkr enligt finansieringsanalysen. 
Likvida medel vid periodens slut uppgår till 44,8 mkr. 

3.2.10 Avskrivningar 
Avskrivningarna per den 31 augusti uppgår till 38,9 mkr (38,6 mkr). Totalt har 
avskrivningskostnaderna ökat med 300 tkr jämfört med samma period förra året. 

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgår för perioden till 5,8 (7,3) mkr. I 
jämförelse med motsvarande period förra året är det en ökning med 0,5 mkr. 

Avskrivningar på fastigheter och anläggningar uppgår till 32,1 (30,3) mkr, en ökning 
med 1,8 mkr i jämförelse med motsvarande period förra året. 

Avskrivning för medfinansieringen av Citybanan uppgår till 1,0 (1,0) mkr för perioden. 

I prognosen beräknas avskrivningskostnaden för hela år 2015 uppgå till 58,3 mkr. Det 
är en ökning med 700 tkr jämfört med bokslut 2014. 

3.2.11 Finansnetto och räntekostnader 
Skuldportföljen har en volym på cirka 689,6 mkr. Den genomsnittliga räntan för hela 
skuldportföljen uppgår till 2,4 % (3,0) %. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 
räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,60 procentenheter. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på 
underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 455 (450) mkr eller 66 
(71) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller 
till fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 2,3 mkr 
på helår. 
 

3.2.12 Tillämpning av balanskravet 
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. 
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Kommunens resultat efter eliminering av poster av engångskaraktär är positiv för 
helåret och uppgår till 10,7 mkr. 

Årets resultat (tkr) 26 049 

Avgår samtliga realisationsvinster (tkr)  

Återbetalning från HMAB av villkorat aktieägartillskott -9 190 

Återbetalning från AFA av sjukförsäkringspremier från år 2004 -6 192 

Årets resultat efter balanskravsresultat (tkr) 10 667 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0 

Tillägg medel till resultatutjämningsreserv 0 

Årets balanskravresultat 10 667 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 

Summa balanskravsresultat 10 667 

3.3 Framtiden 

3.3.1 Budgetföljsamhet 
Alla facknämnder utom barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, 
har i prognosen för år 2014 uppvisat att budgeten kommer att hållas. Med ansträngd 
ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet. 

3.3.2 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. 
Redovisningsmetoden (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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4 Personalredovisning  

4.1 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 totalt  

Nyckeltal 2013 2014 2015 

Alla anställda, antal i kommunen 1 328 1 310 1 371 

Andel kvinnor i % 81 80 79 

Andel män i % 19 20 21 

Andel tillsvidareanställda i % 89 92 89 

Andel visstidsanställda i % 11 8 11 

Av alla månadsavlönade den 31 augusti 2015, totalt 1 371 personer, var 1 218 personer 
fast anställda och 153 personer tidsbegränsat anställda. Kvinnorna utgör en klar 
majoritet, 79 procent av alla anställda. 

Antal månadsavlönade per förvaltning  

Nyckeltal 2013 2014 2015 

Kommunstyrelsens förvaltning 85 90 234 

Bygg- och miljöförvaltning 0 19 20 

Miljö- och teknikförvaltning 166 139 0 

Bildningsförvaltning 126 119 0 

Skolförvaltning 621 596 745 

Socialförvaltning 330 347 372 

Kommunstyrelsens förvaltning har genom omorganisation utökats med personal från 
miljö- och teknikförvaltningen. Bildningsförvaltningen och Skolförvaltningen har 
slagits ihop vid årsskiftet. 

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda visar att totalt 141 personer har 
slutat hittills under året. Det motsvarar en personalomsättning på 11,6 procent. 
Motsvarande period 2014 slutade 113 personer, vilket motsvarar en personalomsättning 
på 9,4 procent. 
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Hel- och deltidsanställda  

Nyckeltal 2013 2014 2015 

Tillsvidareanställda kvinnor    

Heltid 100 % 75,5 77,4 77,2 

Deltid -74 % 7,8 7,0 6,3 

Deltid 75-99 % 16,7 15,6 16,5 

    

Tillsvidareanställda män    

Heltid 100 % 89,4 86,9 89,6 

Deltid - 74 % 6,3 7,7 5,2 

Deltid 75-99 % 4,3 5,4 5,2 

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 
anmält intresse för detta. 

Inom äldreomsorgen har alla deltidsanställda erbjudits heltid. 

Andelen män som arbetar heltid är högre med 89,6 procent, mot kvinnornas 77,2 
procent. Det är alltså främst kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med många 
deltidsanställningar. 

4.2 Åldersstruktur 

Medelåldern bland kommunens alla månadsavlönade har minskat något till 45,6 år. 
Medelåldern för den tidsbegränsat anställda personalen har minskat mest till 33,9 år. De 
tillsvidareanställdas medelålder är 46,0 år. 

Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgjorde den 31 augusti 39,3 procent av alla 
tillsvidareanställda (år 2014 39,1 procent, år 2013 39,1 procent). 

Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla 

 986 232 1 218 

Indelning i åldersgrupp och %    

20-29 7,9 12,6 8,8 

30-39 21,2 19,5 20,9 

40-49 31,7 27,7 31,0 

50-59 28,9 24,2 28,0 

60 och över 10,2 16,0 11,3 

4.3 Pensionsavgångar 

Totalt har 24 personer gått i pension hittills under året. År 2014 var motsvarande siffra 
25 personer och år 2013 20 personer. 

Under 2015 har hittills 6 anställda gått i ålderspension vid 65 år (2014:11 anställda), och 
ytterligare 13 anställda valde att gå i pension före 65 år (2014:2 anställda). Fem 
personer gick i pension efter 65 års ålder (2014:12 anställda). 
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4.4 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 
timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden för perioden 1 januari-
31 augusti utgör 1 215 000 timmar, vilket motsvarar 72 procent av den avtalade tiden. 
Den arbetade tiden kan omräknas till 675 årsarbetare (en årsarbetare=1800 timmar). 

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

Arbetstid enligt avtal 1 656 100 1 647 100 1 680 100 

Summa frånvaro 468 28,3 459 27,8 482 33,6 

Övertid och mertid 14 0,8 15 0,9 17 ,0 

Totalt arbetad tid 1 202 72,5 1 203 73,1 1 215 67,1 

4.5 Sjukfrånvaro 

Hälsotal 
Sjukfrånvaron har denna gång ökat med 0,7 procent i jämförelse med motsvarande 
period förra året. Sjukfrånvaron utgör nu totalt 7,0 procent för kommunen. 

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 (%) 2013 2014 2015 

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 6,0 6,3 7,0 

Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 6,7 7,0 7,9 

Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 3,1 3,5 3,5 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 3,6 3,9 5,4 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 6,5 6,2 7,2 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 6,3 7,2 7,3 

Andel i % av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer 50,2 52,3 49,5 

Den 31 augusti 2015 var 46 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 
dagar på hel- eller deltid. År 2014 var motsvarande siffra 52 personer och år 2013 42 
personer. Av dessa långtidssjukskrivna var 18 anställda deltidssjuka 31 augusti, det vill 
säga att de var i arbete på den andra deltiden. 
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Sjukfrånvaro per förvaltning i procent 2013 2014 2015 

Kommunstyrelsens förvaltning 3,7 3,2 6,6 

Bygg- och miljöförvaltningen - 1,2 5,6 

Barn- och utbildningsförvaltningen - - 6,9 

Socialförvaltningen 6,2 6,5 7,3 

4.6 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 2015 var 195 tkr, vilket kan jämföras med 325 tkr år 2014 och 140 tkr 
2013. 
 
Antalet använda timmar hittills under året är 125 timmar för företagsläkare, 
beteendevetare/psykolog, företagssköterska, ergonom och skyddsingenjör. Det kan 
jämföras med 209 timmar för motsvarande period under 2014 och 92 timmar under 
2013. Tjänsterna fördelar sig enligt följande: ergonom/sjukgymnast 11 %, 
företagsläkare 44 %, företagssköterska 11 %, beteendevetare/psykolog 34 %. 

4.7 Friskvård 

Totalt har kommunen 38 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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5 Ekonomisk redovisning 

5.1 Resultaträkning koncern  

tkr Not Koncern bokslut 
2014 

Koncern 
delårsbokslut 

2014 

Koncern 
delårsbokslut 

2015 

Verksamhetens intäkter 1 346 631 216 872 222 058 

Verksamhetens kostnader 2 -1 127 418 -708 868 -738 717 

Avskrivningar 3 -83 766 -53 827 -56 681 

Verksamhetens nettokostnad  -864 553 -545 823 -573 340 

Skatteintäkter  911 088 610 085 631 910 

Generella statsbidrag och 
utjämning  30 459 20 447 17 956 

Finansiella intäkter 4 678 537 309 

Finansiella kostnader 5 -42 599 -27 023 -22 628 

Resultat före extraordinära 
poster  35 073 58 223 54 208 

Uppskjuten skatt  -3 427 1 526 0 

Skatter på årets resultat 6 -4 229 -4 703 -6 015 

Årets resultat 7 27 417 55 046 48 193 
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5.2 Balansräkning koncern 

tkr Not Koncern bokslut 
2014 

Koncern 
delårsbokslut 

2014 

Koncern 
delårsbokslut 

2015 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 8 1 876 869 1 825 316 1 907 270 

Maskiner och inventarier 9 29 561 28 898 26 916 

Finansiella anläggningstillgångar 10 6 118 6 100 6 061 

Bidrag till statlig infrastruktur  34 960 35 467 33 947 

Summa anläggningstillgångar  1 947 508 1 895 781 1 974 193 

Omsättningstillgångar     

Förråd med mera  31 32 32 

Exploateringsfastigheter 11 55 393 57 048 55 656 

Fordringar 12 78 982 66 595 77 612 

Kassa och bank 13 48 278 31 148 68 184 

Summa omsättningstillgångar  182 684 154 823 201 484 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 130 192 2 050 604 2 175 677 

     

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER     

Eget kapital     

Eget kapital, totalt 14 365 621 389 967 413 820 

Årets resultat  27 417 55 046 48 193 

Resultatutjämningsreserv  14 700 14 700 14 700 

Övrigt eget kapital  323 504 320 221 350 927 

Avsättningar     

Pensioner 15 89 264 84 609 91 361 

Övriga avsättningar 16 45 477 50 146 37 184 

Summa avsättningar  134 741 134 755 128 545 

Skulder     

Långfristiga skulder 17 1 426 501 1 387 621 1 485 964 

Kortfristiga skulder 18 203 329 138 260 147 348 

Summa skulder  1 629 830 1 525 881 1 633 312 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  2 130 192 2 050 603 2 175 677 

     

Pensionsförpliktelser  353 931 353 931 344 492 

Varav löneskatt  69 100 69 100 67 257 

Borgen och ansvarförbindelser 19 89 163 134 647 89 163 

Not 13 Omklassificering från markreserv till omsättningsfastigheter har gjorts år 2014 
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5.3 Finansieringsanalys koncern 

tkr not Koncern bokslut 2014 Koncern delårsbokslut 
2015 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  27 417 48 193 

Justering för av- och nedskrivningar  83 766 56 681 

Justering för gjorda avsättningar  1 274 -6 196 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 20 4 745   

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  117 202 98 677 

    

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet    

Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar  13 618 1 371 

Ökning/minskning av förråd och 
exploateringsfastigheter  1 386 -264 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -23 691 -55 983 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  108 515 43 800 

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella 
anläggnnigstillgångar  -163 811 -75 492 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar  7 154 2 080 

Investeringsbidrag materiella 
anläggningstillgångar  0 0 

Pågående exploateringsprojekt  -17 953 -10 064 

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar  76 117 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar  0  

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -174 534 -83 359 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån  130 301 133 776 

Amortering av skuld  -35 343 -75 319 

Anslutningsavgifter  589 1 007 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  95 547 59 464 

    

Förändring av likvida medel  29 528 19 906 

    

Årets kassaflöde  29 528 19 906 

Likvida medel vid årets början  18 750 48 278 
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tkr not Koncern bokslut 2014 Koncern delårsbokslut 
2015 

Likvida medel vid årets slut  48 278 68 184 

    

Räntebärande nettoskuld    

Räntebärande nettoskuld vid årets 
början  1 282 438 1 377 490 

Räntebärande nettoskuld vid årets slut  1 377 490 1 435 991 

    

Förändring av räntebärande nettoskuld  95 052 58 501 

På grund av att det är första året kommunen upprättar sammanställd redovisning i delårsrapporten saknas jämförande siffror för 
delårsbokslut 2014 i finansieringsanalys koncern. 

5.4 Resultaträkning 

Tkr Not 
Bokslut 

2014 
Delårsbokslut 

2014 
Delårsbokslut 

2015 
Prognos 

2015 
Budget 

2015 

Verksamhetens 
intäkter 21 241 219 152 680 163 885 245 827 225 228 

Verksamhetens 
kostnader 22 

-1 
090 620 -695 571 -719 143 

-1 
124 134 

-1 
107 478 

Avskrivningar 23 -57 594 -38 563 -38 930 -58 300 -59 093 

Verksamhetens 
nettokostnad  -906 995 -581 454 -594 188 -936 607 -941 343 

Skatteintäkter 24 911 088 610 084 631 910 948 267 953 123 

Generella statsbidrag 
och utjämning 25 30 459 20 447 17 956 27 987 33 847 

Finansiella intäkter 26 2 763 1 856 10 818 11 513 3 000 

Finansiella kostnader 27 -20 414 -13 577 -12 540 -25 111 -30 531 

Årets resultat  16 901 37 356 53 956 26 049 18 096 

Resultat som andel 
av skattenettot  0,02 0,06 0,08 0,03 0,02 

  



Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2015 23(134) 

5.5 Balansräkning 

tkr Not Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 28 1 041 253 1 025 782 1 076 035 

Maskiner och inventarier 29 21 989 21 569 18 676 

Finansiella anläggningstillgångar 30 23 527 23 509 14 748 

Bidrag till statlig infrastruktur 31 34 960 35 467 33 947 

Summa anläggningstillgångar  1 121 729 1 106 327 1 143 406 

Omsättningstillgångar     

Förråd och lager 32 31 32 32 

Exploateringsfastigheter 33 31 240 30 248 31 667 

Kortfristiga fordringar 34 75 644 66 536 77 264 

Kassa och bank 35 19 272 1 365 44 756 

Summa omsättningstillgångar  126 187 98 181 153 719 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 247 916 1 204 508 1 297 125 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 36 273 720 294 175 327 676 

Eget kapital  273 720 294 175 327 676 

Varav byte av redovisningsprincip, va     

Varav årets resultat  16 901 37 356 53 956 

Avsättningar     

Pensioner 37 84 480 80 179 86 070 

Övriga avsättningar 38 33 930 33 630 22 420 

Summa avsättningar  118 410 113 809 108 490 

Skulder     

Långfristiga skulder 39 680 086 679 699 739 549 

Kortfristiga skulder 40 175 699 116 825 121 410 

Summa skulder  855 785 796 524 860 959 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 247 915 1 204 508 1 297 125 

     

Pensionsförpliktelser 37 353 931 356 518 344 492 

Varav löneskatt  69 100 69 605 71 736 

Borgen och ansvarsförbindelser 41 669 260 641 816 669 261 
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5.6 Finansieringsanalys 

tkr Not Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat  16 901 37 357 53 956 

Justering för av- och nedskrivningar  57 594 38 563 38 930 

Justering för gjorda avsättningar  992 -3 610 -9 920 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster  0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapital  75 487 72 310 82 966 

     

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  13 849 22 956 -1 620 

Ökning/minskning av förråd och 
omsättningstillgångar  -1 190 -199 -428 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -28 999 -87 874 -54 292 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  59 147 7 193 26 626 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella 
anläggnnigstillgångar  -86 790 -70 046 -59 321 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar  0   

Investeringsbidrag materiella 
anläggningstillgångar  283 -104 -104 

Pågående Exploateringsprojekt  -17 953  -10 064 

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar  0 77 8 839 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar  76 0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -104 384 -70 073 -60 650 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån  56 300 56 300 133 775 

Amortering av skuld  -157 0 -75 275 

Anslutningsavgifter  589 168 1 008 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  56 732 56 468 59 508 

     

Förändring av likvida medel  11 495 -6 412 25 484 

     

Årets kassaflöde  11 495 -6 412 25 484 
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tkr Not Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Likvida medel vid årets början  7 777 7 777 19 272 

Likvida medel vid årets slut  19 272 1 365 44 756 

     

Räntebärande nettoskuld     

Räntebärande nettoskuld vid årets början  574 775 577 775 631 075 

Räntebärande nettoskuld vid årets slut  631 075 631 075 689 575 

Förändring av räntebärande nettoskuld  56 300 53 300 58 500 

5.7 Investeringsredovisning 

Investeringar som genomförs inom exploateringsverksamheten redovisas både här och i 
avsnitt 9 Exploateringsredovisning för att ge en samlad bild av alla investeringar. 

Investeringsredovisning 

Nämnder, tkr Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
2015 

Av-
vikelse 

Justering 
pågående 
projekt till 

2015 

Prognosti-
serad netto-

avvikelse 

Kommunstyrelsen -99 264 -37 864 -90 276 8 988 -4 825 4 163 

Överförmyndarnämnd       

Socialnämnd  -29 -29 -29 0  

Bygg- och miljönämnd       

Barn- och 
utbildningsnämnd -3 356 -893 -3 140 216 0  

Vård- och 
omsorgsnämnd -450 -169 -200 250 0  

Summa 
skattefinansierade 
verksamher 

-103 070 -38 955 -93 645 9 425 -4 825 4 163 

VA-verksamhet -14 051 -2 455 -6 994 7 057 -7 057 0 

Avfallsverksamhet -335  -335 0 0  

Summa 
taxefinansierade 
verksamheter 

-14 386 -2 455 -7 329 7 057 -7 057 0 

Summa -117 456 -41 410 -100 974 16 482 -11 882 4 163 

Exploateringsinvesteringar 

Nämnder, tkr Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
2015 

Av-
vikelse 

Justering 
pågående 
projekt till 

2016 

Prognosti-
serad netto-

avvikelse 

Exploateringsinvesterin
g i skattefinansierad 
verksamhet 

-15 335 -6 538 -15 345 -10   

Exploateringsinvesterin
g i taxefinansierad 
verksamhet 

-3 590 -3 527 -3 594 -4   

Summa exploa-
teringsinvesteringar -18 925 -10 065 -18 939 -14   
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5.8 Driftredovisning 

Tabellen visar kommunens resultat per 31 augusti samt prognos för resultat vid  årets 
slut som blir 26,0 mkr. Det är 8,0 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 18,1 mkr. 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2014 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
helår 

Av-
vikelse 

Skattefinansierade 
verksamheter       

Kommunfullmäktige -712 -1 173 -440 -981 -1 173 0 

Stöd till politiska partier -905 -1 000 -711 -924 -1 000 0 

Valnämnd -181 -7 -252 0 -7 0 

Revision -940 -1 095 -558 -177 -1 095 0 

Kommunstyrelse -183 073 -202 215 -121 626 -131 399 -200 804 1 411 

Medel till ks förfogade 0 0 0 0 0 0 

Överförmyndarnämnd -1 364 -1 318 -800 -908 -1 358 -40 

Socialnämnd -67 560 -61 854 -45 872 -41 491 -61 854 0 

Bygg- och miljönämnd -9 241 -10 477 -5 675 -4 479 -9 317 1 160 

Barn- och utbildningsnämnd -463 560 -476 531 -306 245 -310 644 -479 379 -2 848 

Vård- och omsorgsnämnd -178 750 -197 398 -120 034 -132 440 -198 036 -638 

Summa skattefinansierade 
verksamheter -906 286 -953 068 -602 213 -623 443 -954 023 -955 

Taxefinansierade 
verksamheter       

Avfallsverksamhet -1 044 0 -1 523 -622 -900 -900 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 0 0 2 056 -988 470 470 

Summa taxefinansierade 
verksamheter -1 044 0 533 -1 610 -430 -430 

Finansförvaltning       

Pensions- och upplupna 
lönekostnader -11 721 -11 758 11 929 17 790 -11 758 0 

Avskrivningar -12 337 -7 705 -8 675 -5 644 -8 522 -817 

Internränteintäkt 23 589 31 188 15 791 19 777 32 066 878 

Exploatering och reavinster 1 941 0 1 891 -126 -140 -140 

Återbetaln sjukförsäkringsavgift  0   6 200 6 200 

Summa verksamhetens 
nettokostnad -905 858 -941 343 -580 744 -593 256 -936 607 4 736 

Finanskonton       

Skatteintäkter 913 107 949 862 608 738 632 175 948 263 -1 599 

Slutavräkning -2 020 3 261 1 346 -265 4 -3 257 

Statsbidrag och utjämning 30 459 33 847 20 447 17 957 27 987 -5 860 

Finansiella intäkter 2 763 3 000 1 853 10 818 11 513 8 513 

Finansiella kostnader -21 550 -30 531 -14 284 -13 473 -25 111 5 420 

Summa finansiering 922 759 959 439 618 100 647 212 962 656 3 217 

ÅRETS RESULTAT 16 901 18 096 37 356 53 956 26 049 7 953 

Resultat,andel av skattenettot 1,8 % 1,8 % 5,9 %% 8,3 % 2,7 %  
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5.9 Exploateringsredovisning 

Under de kommande åren ökar exploateringsverksamheten i kommunen. 
Bokföringsmässiga krav på redovisning av exploateringsverksamhet och omfattningen 
av exploateringsverksamheten i kommunen gör att verksamheten budgeteras och 
redovisas separat. Kommunens ekonomi påverkas av omfattningen av exploateringen. 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa 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. Ansvaret för exploateringen ligger på 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning. 

Den färdigställda exploateringsfastigheten (mark) som avses säljas, ska klassificeras och 
värderas som omsättningstillgång. Resultatet från försäljning av 
expolateringsfastigheten påverkar kommunens resultaträkning/budget. Gator, parkmark, 
belysning, VA-anläggningar mm, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och 
betjäna exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgång och ingår i 
kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att finansiera 
dessa anläggningar ska periodiseras över tillgångens livslängd. 

I tabellen nedan redovisas totalt nedlagda och prognostiserade utgifter i kommunens 
exploateringsverksamhet. Utgiftsposterna har hämtats från tidigare år och från 
innevarande år för exempelvis inköp av mark och utgifter för infrastruktur. Detta för att 
ge en tydlig kostnadsredovisning för nedlagda utgifter för olika exploateringsområden. 

Vad gäller inkomster från försäljning av mark för olika exploateringsområden kommer 
dessa att redovisas särskilt av plan- och utvecklingsavdelningen till kommunstyrelsen. 

Sammanställning, tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2014 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
helår 

Av-
vikelse 

Inkomster  6 078 20  6 078 0 

Utgifter -48 999 -22 745 -51 765 -10 430 -22 759 -14 

Summa nettoexploatering -48 999 -16 667 -51 745 -10 430 -16 681 -14 

       

Specifikation       

Utgift för anläggningstillgång, 
skattefinansierat -13 090 -15 335 -4 543 -6 538 -15 345 -10 

Skuld för anläggningsavgift, 
skattefinansierat  5 080   5 080 0 

Utgift för anläggningstillgång 
VA -4 863 -3 590 -2 747 -3 527 -3 594 -4 

Skuld för anslutningsavgift VA  998   998 0 

Summa till balansräkning -17 953 -12 847 -7 290 -10 065 -12 861 -14 

Utgift för 
omsättningstillgång -31 045 -3 820 -44 475 -365 -3 820 0 

Försäljningsinkomster   20    

       

Exploateringsresultat i 
resultaträkningen   20    

Nettoexploateringen visar hur exploateringen totalt sett påverkar kommunens resultat- 
och balansräkning. Den totala nettoexploateringen uppgår under delåret till 10 430 tkr. 
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Av detta har anläggningar anlagts för 10 065 tkr och omsättningstillgångar anskaffats 
för 365 tkr. Främst är det i Frösundavik och Västerskog norra som exploateringen 
pågått. Ingen försäljning har skett varför inga inkomster kommit in. 

Under året fortsätter främst uppbyggnaden av anläggningstillgångarna. Försäljning 
beräknas ske av mark i Västerskog norra (del av Logistik Bålsta) i slutet av året. 
Exploateringarna följer budgeten väl och totalt beräknas 22 745 tkr i utgifter och 
6 078 tkr i inkomster under året. 

Varje nytt exploateringsprojekts budget behandlas i kommunstyrelsen där det beräknade 
ekonomiska resultatet av exploateringen redovisas. 

5.9.1 Exploateringsredovisning per projekt 
Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt. Där ingår hittills nedlagda 
utgifter samt en prognos för totala utgifter under år 2015. Däremot redovisas inga 
resultat av projekten, försäljningarna kommer att ske med start år 2016. 

Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2014 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
helår 

Av-
vikelse 

Inkomster  6 078   6 078 0 

Utgifter -25 064 -3 354 -16 362 -3 624 -3 354 0 

Summa  nettoexploatering -25 064 2 724 -16 362 -3 624 2 724 0 

       

Specifikation       

Utgift   för anläggningstillgång, 
skattefinansierat -12 117 -3 219 -4 331 -3 129 -3 219 0 

Skuld   för anläggningsavgift, 
skattefinansierat  5 080   5 080 0 

Utgift   för anläggningstillgång 
VA -4 599 -135 -2 731 -495 -135 0 

Skuld för   anslutningsavgift VA  998   998 0 

Summa  till balansräkning -16 716 2 724 -7 062 -3 624 2 724 0 

Utgift för omsättningstillgång -8 348  -9 300    

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150 ha 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. Under året ha avslutande arbeten skett med rondell samt 
komplettering/ ombyggnad av gata förbi räddningstjänsten inklusive VA för 3,6 mkr. 
Detta ingår i exploateringsbudget för Västerskogs industriområde norra som omfattar 
8,3 mkr och fastställdes av kommunstyrelsen i mars. Ingen avvikelse mot projektets 
totala budget väntas. 
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Frösundavik etapp 1 

Tkr Bokslut 
  2014 

Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2014 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
helår 

Avvikel
se 

Utgifter -77 -14 053 -15 -6 218 -14 053 0 

Summa  nettoexploatering -77 -14 053 -15 -6 218 -14 053 0 

       

Specifikation       

Utgift   för anläggningstillgång, 
skattefinansierat -46 -10 545  -3 222 -10 545 0 

Utgift   för anläggningstillgång 
VA -31 -2 985 -15 -2 745 -2 985 0 

Summa  till balansräkning -77 -13 530 -15 -5 967 -13 530 0 

Utgift för omsättningstillgång  -523  -251 -523 0 

Frösundavik etapp 1 omfattar ca 135 bostäder fördelade på ca 95 enbostadshus och 40 
lägenheter. I första etappen byggs nu totalt 21 hus och delar av den allmänna 
infrastrukturen. Ny exploateringsbudget har fastställts i fullmäktige, på grund av ökade 
grundläggningskostnader samt en något lägre värdering av kommunens mark. Projektets 
totala budgeterade resultat är -18,8 mkr och ingen avvikelse mot det väntas. 

Draget 

Tkr Bokslut 
  2014 

Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2014 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
helår 

Av-
vikelse 

Utgifter -23 316 -3 314 -18 993 -514 -3 314 0 

Summa   nettoexploatering -23 316 -3 314 -18 993 -514 -3 314 0 

       

Specifikation       

Utgift  för anläggningstillgång, 
skattefinansierat -580 -207  -140 -207 0 

Utgift   för anläggningstillgång 
VA -218 -207  -260 -207 0 

Summa   till balansräkning -798 -414  -400 -414 0 

Utgift för omsättningstillgång -22 518 -2 900 -18 993 -114 -2 900 0 

Mark köptes i Draget år 2013 i syfte att iordningställa industriområde. Projektering för 
infrastrukturen pågår och upphandling av entreprenör för utförande kommer att ske 
under hösten. Exploateringsbudget fastställdes i fullmäktige i september där det framgår 
att projektets totala resultat beräknas till 20,7 mkr. Ingen avvikelse mot totalt budgeterat 
resultat väntas. 

Svarta Lutans Väg 

Tkr Bokslut 
  2014 

Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2014 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
helår 

Avvikel
se 

Utgifter -542 -2 024 -393 -59 -2 024 0 

Summa nettoexploatering -542 -2 024 -393 -59 -2 024 0 
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Tkr Bokslut 
  2014 

Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2014 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
helår 

Avvikel
se 

       

Specifikation       

Utgift  för anläggningstillgång, 
skattefinansierat -362 -1 364 -213 -35 -1 364 0 

Utgift   för anläggningstillgång 
VA  -263  -24 -263 0 

Summa till balansräkning -362 -1 627 -213 -59 -1 627 0 

Utgift för omsättningstillgång -180 -397   -397 0 

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Projektering är klar och upphandling 
av entreprenör för utbyggnaden pågår. Försäljning av tomterna beräknas genomföras år 
2016. Projektets totala resultat är budgeterat till 0,8 mkr, ingen avvikelse mot budget 
väntas. 

Viby äng etapp E:2 

Tkr Bokslut 
  2014 

Budget 
2015 

Delårs-
bokslut 

2014 

Delårs-
bokslut 

2015 

Prognos 
helår 

Avvikel
se 

Utgifter    -14 -14 -14 

Summa   nettoexploatering    -14 -14 -14 

       

Specifikation       

Utgift  för anläggningstillgång, 
skattefinansierat    -10 -10 -10 

Utgift  för anläggningstillgång 
VA    -4 -4 -4 

Summa  till balansräkning    -14 -14 -14 

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, beräknas 
färdigställt till 2017. Ingen budget har upprättats på grund av kostnadernas ringa 
omfattning. 
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5.10 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 ett halvt 
prisbasbelopp. 

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar redovisas som en förutbetald intäkt 
bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. I kommunen påbörjas avskrivningar av anläggningar en månad 
efter att anläggningen tagits i anspråk eller att projektet avslutas. Arbetet med att införa 
komponentavskrivningar har påbörjats. Byte av redovisningsprincip enligt RKR 11.4 
kommer att ske 2016-01-01. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten 
görs inga avskrivningar. 

Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående arbeten, värderas på balansdagen 
till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar. 

Maskiner och inventarier har värderats till 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. 

Skulder  
Kommande års amortering av långfristig skuld redovisas som kortfristig skuld. 

Från och med år 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt 
redovisningslagens blandade modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att pensionsförmåner som intjänats från 
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 
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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 påbörjats under 2013 med 4,5 mkr. Den 
avsättning som kommunen gjorde 2013 har indexuppräknats med index enligt avtal. För 
kommunen blev kostnaden för indexuppräkning för åren 2009–2014 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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5.11 Notförteckning 

5.11.1 Noter - Koncern resultaträkning 

Not 1 

Verksamhetens intäkter, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Försäljningsmedel 14 272 9 580 8 832 

Taxor och avgifter 102 558 66 535 67 727 

Hyror och arrende 102 880 60 777 67 870 

Bidrag 73 579 46 090 49 302 

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader 28 497 14 906 19 362 

Försäljning av anläggningstillgångar 24 845 18 984 2 773 

Jämförelsestörande poster    

Återbetalda premier AFA   6 192 

Summa 346 631 216 872 222 058 

Not 2 

Verksamhetens kostnader, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Material, entreprenader, konsulter, 
bidrag och transfereringar -248 755 -165 996 -165 343 

Kostnader för arbetskraft -651 014 -414 218 -439 169 

Övriga verksamhetskostnader -227 649 -128 654 -134 205 

Summa -1 127 418 -708 868 -738 717 

Not 3 

Avskrivningar Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Avskrivning fastigheter -72385 -46 206 -50 453 

Avskrivningar maskiner och inventarier -11381 -7 621 -6 228 

Summa -83766 -53827 -56681 

Not 4 

Finansiella intäkter, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Ränteintäkter 132 236 138 

Övrigt 546 301 171 

Summa 678 537 309 

Not 5 

Finansiella kostnader, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Räntekostnader -40 565 -26 167 -21 473 
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Finansiella kostnader, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Ränta på pensioner -1 132 -614 -1 044 

Indexuppräkning Citybanan -301 0 0 

Bankkostnader -296 -25 -104 

Checkkredit -305 -217 -7 

Summa -42 599 -27 023 -22 628 

Not 6 

Skatt på årets resultat, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Aktuell skatt på årets resultat -4 229 -4 703 -6 015 

Summa -4 229 -4 703 -6 015 

    

Uppskjutna skatter -3 427 1 526 0 

Summa -3 427 1 526 0 

Not 7 

Förändring av eget kapital, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Håbo kommun 16 901 37 356 44 766 

Håbohus AB 9 495 16 674 9 917 

Håbo Marknads AB 1 219 697 -6 505 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo -198 319 14 

Summa 27 417 55 046 48 192 

5.11.2 Noter - Koncern balansräkning 

Not 8 

Fastigheter och anläggningar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Bokfört värde 1/1 1 814 496 1 814 496 1 876 869 

Justering avskrivning K3 2013 -1 932 -1 932 0 

Årets anskaffning 172 558 92 821 81 988 

Omklassificering -30 050 -30 050 0 

Årets avskrivning -71 078 -44 969 -49 578 

Utrangering 0 0 0 

Investeringsbidrag 0 0 0 

Försäljning -7 125 -5 050 -2 010 

Bokfört värde 31/8 1 876 869 1 825 316 1 907 270 
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Not 9 

Maskiner och inventarier, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Bokfört värde 1/1 31 631 31 631 29 561 

Årets anskaffning 9 206 5 111 3 568 

Bidrag 0 0 0 

Försäljning -29 0 -70 

Utrangering 0 0 0 

Avskrivning -11 247 -7 844 -6 143 

Bokfört värde 31/8 29 561 28 898 26 916 

Not 10 

Finansiella anläggningstillgångar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Aktier 91 91 91 

Andelar 1 025 1 010 947 

Försäkringar 1 073 1 057 1 133 

Långfristiga fordringar 3 929 3 942 3 890 

Summa 6 118 6 100 6 061 

Not 11 

Exploateringsfastigheter Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Exploateringsfastigheter Håbo 
Marknads 24 153 26 800 23 989 

Exploateringsfastigheter Håbo Kommun 31 240 30 248 31 667 

Summa 55 393 57 048 55 656 

Not 12 

Fordringar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Eget kapital, VA 470 2 901 470 

Fakturafordran 15 402 14 895 6 903 

Balansfakturering 70 289 58 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 2 327 1 894 899 

Interimsfordringar 23 743 4 660 20 237 

Upplupna skatteintäkter 16 179 17 684 20 681 

Andra kortfristiga fordringar 16 609 21 150 26 007 

Avräkning skattekonto 4 182 3 122 2 357 

Summa 78 982 66 595 77 612 
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Not 13 

Kassa och bank, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Kassa 28 27 42 

Plusgiro 46 644 29 783 65 915 

Bank 1 606 1 338 2 227 

Summa 48 278 31 148 68 184 

Not 14 

Eget kapital, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Håbo kommun 273 720 294 175 318 486 

Håbohus AB 76 298 80 189 86 215 

Håbo Fastighets AB 0 0 0 

Håbo Marknads AB 15 911 15 389 9 407 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo -308 214 -288 

Summa 365 621 389 967 413 820 

Not 15 

Pensioner, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Avsättning för pensioner 80 917 80 113 89 264 

Årets pensionskostnad 6 718 2 956 753 

Avsättning garanti- och visstidspension 0 0 0 

Löneskatt på pensioner 1 629 1 540 1 344 

Summa 89 264 84 609 91 361 

Not 16 

Övriga avsättningar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Avsättning medfinansiering Citybanan 33 930 33 630 22 420 

Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB 50 50 50 

Avsättning skatter Håbohus AB 11 497 16 466 11 497 

Avsättning skatter Håbo Marknads AB 0 0 3 217 

Summa 45 477 50 146 37 184 

Not 17 

Långfristiga skulder, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Långfristiga låneskulder 1 345 491 1 306 997 1 403 991 

Förutbetalda anslutningsavgifter 43 078 42 655 44 085 

Kapital- och pensionsförsäkringar 1 073 1 057 1 133 
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Långfristiga skulder, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Statliga investeringsbidrag 4 859 4 912 4 755 

Övriga lån 32 000 32 000 32 000 

Summa 1 426 501 1 387 621 1 485 964 

Not 18 

Kortfristiga skulder, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Förvaltade fonder kapital, va 0 0 0 

Kortfristiga skulder lån, räntor 5 728 5 795 4 159 

Leverantörsskulder 62 298 28 982 34 472 

Personalens källskatt 9 593 9 617 10 425 

Social- och skolsamfond 852 858 863 

Kortfristiga skulder 17 733 10 635 15 226 

Depositionsavgifter 25 25 25 

Upplupna löneskulder 41 889 23 324 26 639 

Arbetsgivaravgifter 11 398 11 346 12 577 

Upplupen pensionsskuld 25 727 17 796 18 785 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 8 796 16 381 14 019 

Förutbetald kommunalskatt 6 988 5 582 658 

Övriga interimskulder 12 302 7 919 9 500 

Summa 203 329 138 260 147 348 

Not 19 

Borgen och ansvarförpliktelser, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Föreningar 1 465 1 642 1 465 

BRF Väppeby 0 45 178 0 

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0 0 

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700 700 

Egnahem kommunalkreditgaranti 154 283 154 

Ansvarsförbindelse Håbohus AB 133 133 133 

Fastighetsförteckningar Håbohus AB 86 711 86 711 86 711 

Summa 89 163 134 647 89 163 

Not 20 

Justering för ej likvidpåverkande 
poster Bokslut 2014 Delårsbokslut 

2014 
Delårsbokslut 

2015 

Omklassificering 0 0 0 

Förändring EK obeskattad reserv 4 745 0 0 

Summa 4 745 0 0 
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5.11.3 Noter - Kommunens resultaträkning 

Not 21 

Verksamhetens intäkter, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Försäljningsmedel 10 589 6 426 6 328 

Taxor och avgifter 102 214 66 357 67 555 

Hyror och arrende 24 674 16 265 15 975 

Bidrag 73 521 46 090 49 281 

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader 27 515 14 906 18 544 

Försäljning av anläggningstillgångar 2 706 2 636 10 

Jämförelsestörande poster    

Återbetalda premier AFA  0 6 192 

Försäkringsintäkt    

Summa 241 219 152 680 163 885 

Not 22 

Verksamhetens kostnader, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Material, entreprenader, konsulter, 
bidrag och transfereringar -231 368 -156 726 -155 873 

Kostnader för arbetskraft -625 876 -397 703 -420 994 

Övriga verksamhetskostnader -233 376 -141 142 -142 276 

Summa -1 090 620 -695 571 -719 143 

Not 23 

Avskrivningar Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Avskrivning fastigheter -45549 -30300 -32129 

Avskrivningar maskiner och inventarier -10525 -7250 -5787 

Avskrivningar bidrag infrastruktur -1520 -1013 -1013 

Nedskrivning av anläggningar 0 0 0 

Summa -57594 -38563 -38929 

Not 24 

Skatteintäkter, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Kommunalskatt 913 107 608 738 632 175 

Avräkningsskatt innevarande år 139 1 346 -265 

Avräkningsskatt justering förgående år -2 158 0 0 

Utjämning kollektivtrafik Uppsala län 0 0 0 

Summa 911 088 610 084 631 910 
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Not 25 

Generella statsbidrag och 
utjämning, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 

2014 
Delårsbokslut 

2015 

Kommunal fastighetsavgift 33 710 22 615 23 571 

Kostnadsutjämning -12 281 -8 187 -12 733 

Inkomstutjämning 43 959 29 306 32 155 

Regleringsavgift 6 699 4 465 872 

LSS-utjämning -41 628 -27 752 -25 909 

Summa 30 459 20 447 17 956 

Not 26 

Finansiella intäkter, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Ränteintäkter 2 543 1 555 1 457 

Övrigt 220 301 171 

Jämförelsestörande poster    

Återbetalning av villkorat 
aktieägartillskott HMAB   9 190 

Summa 2 763 1 856 10 818 

Not 27 

Finansiella kostnader, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Räntekostnader -18 454 -12 781 -11 407 

Ränta på pensioner -1 058 -554 -1 022 

Indexuppräkning Citybanan -301 0 0 

Bankkostnader -296 -25 -104 

Checkkredit -305 -217 -7 

Summa -20 414 -13 577 -12 540 

5.11.4 Noter - Kommunens balansräkning 

Not 28 

Fastigheter och anläggningar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 602 235 1 602 235 1 669 396 

Ackumulerade avskrivningar -582 595 -582 595 -628 144 

Bokfört värde 1/1 1 019 640 1 019 640 1 041 252 

Årets anskaffning 97 493 66 472 66 911 

Årets avskrivning -45 549 -30 281 -32 128 

Utrangering 0 0 0 

Investeringsbidrag -283 0 0 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 

Omklassificeringar -30 050 -30 050 0 
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Fastigheter och anläggningar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Bokfört värde 31/8 1 041 251 1 025 781 1 076 035 

    

Varav    

Allmän Markreserv 45 393 45 393 63 304 

Verksamhetsfastigheter 566 132 561 922 582 591 

Fastigheter för affärsverksamhet 310 410 310 149 304 610 

Publika fastigheter 91 489 90 777 88 329 

Fastigheter för övrigt verksamhet 9 874 10 251 9 183 

Pågående Exploateringsprojekt 17 953 7 289 28 018 

Summa 1 041 251 1 025 781 1 076 035 

Exploateringsmark har tidigare redovisats i fastigheter och anläggningar. Korrigering 
har gjorts för Bokslut 2013, delårsbokslut 2013 och delårsbokslut 2014. 
Exploateringsfastigheterna redovisas i avsnittet Omsättningstillgångar och not 33. 

Not 29 

Maskiner och inventarier, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Ackumulerat anskaffningsvärde 100 093 100 094 107 343 

Ackumulerade avskrivningar -74 829 -74 829 -85 354 

Bokfört värde 1/1 25 264 25 265 21 989 

Årets anskaffning 7 250 3 575 2 474 

Avskrivning -10 525 -7 271 -5 787 

Utrangering 0 0 0 

Bokfört värde 31/8 21 989 21 569 18 676 

    

Varav    

Maskiner 789 916 604 

Inventarier 20 056 19 444 16 958 

Bilar och andra transportmedel 0 0 0 

Konstverk, samlingar 717 752 746 

Övriga maskiner och inventarier 427 457 368 

Summa 21 989 21 569 18 676 

 

Not 30 

Finansiella anläggningstillgångar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Aktier    

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

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

Håbo Hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789 
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Finansiella anläggningstillgångar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Upplands Lokaltrafik 0 0 0 

Mälarbanan 90 st 90 90 90 

Andelar    

HSB 0,4 0,4 0,4 

BRF Väppeby 78,5 64 0 

Bålstavägen 5,8 6 5,8 

Kommuninvest 450 450 450 

Försäkringar    

Kapital- och pensionsförsäkringar 1 074 1 057 1 133 

Långfristiga fordringar    

Håbo Marknads AB 14 810 14 810 6 089 

Förlagslån 45936 Kommuninvest 3 788 3 788 3 788 

Lån Håbo FF 141 154 102 

Summa 23 527,3 23 509,0 14 747,8 

Not 31 

Bidrag till statlig infrastruktur Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Medfinansiering Citybanan 36 480 36 480 34 960 

Avskrivning bidrag infrastruktur -1 520 -1 013 -1 013 

Summa 34 960 35 467 33 947 

Not 32 

Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 

2014 
Delårsbokslut 

2015 

10 -årssmycke 32 32 32 

Summa 32 32 32 

Exploateringsmark har tidigare redovisats i fastigheter och anläggningar. Korrigering 
har gjorts för Bokslut 2013, delårsbokslut 2013 och delårsbokslut 2014. 

Not 33 

Exploateringsfastigheter Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Bokfört värde 1/1 0 0 31 240 

Årets anskaffningar 1 190 198 427 

Omklassificeringar 30 050 30 050 0 

Justering/försäljning av expl.fast. 0 0 0 

Bokfört värde vid årets slut 31 240 30 248 31 667 
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Not 34 

Kortfristiga fordringar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

VAs egna kapital 470 2 901 470 

Kundfordringar 15 589 17 434 7 858 

Hyror 0 0 0 

Andra kortfristiga fordringar 15 481 20 735 25 661 

Avräkning skattekontot 4 182 3 122 2 357 

Interimfordringar 23 743 4 660 20 237 

Upplupna skatteintäkter och avgifter 16 179 17 684 20 681 

Summa 75 644 66 536 77 264 

Not 35 

Kassa och bank, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Kassa 28 27 42 

Plusgiro 17 638 0 42 487 

Bank 1 606 1 338 2 227 

Summa 19 272 1 365 44 756 

Not 36 

Eget kapital, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Ingående eget kapital enligt 
balansräkning 256 819 256 819 273 720 

Byte av redovisningsprincip VA 1) 0 0 0 

Årets resultat 16 901 37 356 53 956 

Summa 273 720 294 175 327 676 

Specifikation av egna kapitalet    

Årets resultat 16 901 37 356 53 956 

Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 

Övrigt eget kapital 242 119 242 119 259 020 

Varav särredovisning Avfallsverket 2) 2 590 4 166 1 968 

Summa 273 720 294 175 327 676 

1)Ändrad redovisningsprincip: En tillämpning av RKR 18 Redovisning av underskott innebär att VA verksamhetens eget kapital har 
omklassificerats till kortfristig fordran 2012. För år 2013 har underskottet reglerats mot VA fonden direkt.  2015 regleras VA 
verksamhetens egna kapital i bokslutet per december 2015.  Ingen regleríng har gjorts för delårsbokslutet. 2) Det egna kapitalet för 
avfallsverket ska särredovisas.  Resultatet för respektive år ska avräknas mot inarbetat eget kapital.  Underskottet för avfallsverket 
för delårsbokslutet 2015 uppgår till 622 tkr. Avräkningen sker vid årsbokslutet 2015. 

Not 37 

Avsättningar pensioner, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Avsättningar för pensioner exkl. ÖK-
SAP,  ingående värde 76 967 76 967 84 480 

Ränteuppräkning 975 632 687 
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Avsättningar pensioner, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Basbeloppsuppräkning -124 -124 135 

Nya utbetalningar -2 130 -1 419 -1 353 

Sänkning av diskonteringsräntan 0 0 0 

Intjänad PA-KL 3 491 0 0 

Slutbetalning FÅP 118 215 0 

Intjänad förmånbestämd ålderspension 3 807 4 241 5 441 

Intjänad särskilt avtalspension 0 0 0 

Nya efterlevande pensioner 26 0 171 

Övrig post -116 -960 -3 802 

Löneskatt pensioner 1 466 627 311 

Summa 84 480 80 179 86 070 

    

    

Pensionsförpliktelser    

Ingående värde 367 431 367 431 353 931 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 128 2 140 4 125 

Gamla utbetalningar -13 248 -8 654 -8 885 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Aktualisering -540 -401 -2 841 

Bromsen -1 362 -1 362 0 

Övrig post 1 158 -506 5 

Förändring av löneskatt -2 636 -2 130 -1 843 

Summa 353 931 356 518 344 492 

Not 38 

Övriga avsättningar, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Avsättning Citybanan 40 451 40 451 33 930 

Citybanan, årliga indexuppräkningar 300 0 0 

Utbetalningar -6 821 -6 821 -11 510 

Summa 33 930 33 630 22 420 

Not 39 

Långfristiga skulder, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Långfristiga låneskulder 1/1 574 775 574 775 631 075 

Nya upptagna lån under året 56 300 56 300 133 775 

Amorteringar under året 0 0 -75 275 

Summa skuld 631 075 631 075 689 575 

    

Amorteringar nästkommande år. 
Bokförda som kortfristiga skulder 0 0 0 
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Långfristiga skulder, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Utgående långfristig låneskuld 631 075 631 075 689 575 

    

Förutbetalda anslutningsinkomster 43 079 42 655 44 086 

Statliga Investeringsbidrag 4 859 4 912 4 755 

Pensionsförsäkringar 1 073 1 057 1 133 

Summa 680 086 679 699 739 549 

Not 40 

Kortfristiga skulder, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Förvaltade fonder kapital, va 0 0 0 

Kortfristig skuld lån, räntor 2 132 2 132 2 612 

Checkkredit Nordea 0 2 797 0 

Leverantörsskulder 54 256 24 437 29 113 

Personalens källskatt 9 367 9 371 10 169 

Införsel 0 0 0 

Social-  och skolsamfond 852 858 863 

Kortfristiga skulder 12 708 13 857 12 208 

Despositionsavgift 25 25 25 

Balans fakturering 0 0 0 

Upplupna löneskulder 41 161 22 751 25 979 

Arbetsgivaravgifter 10 854 10 860 12 044 

Upplupen pensionsskuld 25 063 17 203 18 359 

Förutbetald kommunalskatt 6 988 5 582 658 

Övriga interimsskulder 12 293 6 952 9 380 

Summa 175 699 116 825 121 410 

Not 41 

Borgen och ansvarsförbindelser, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Borgensåtaganden    

Håbohus AB 664 492 591 563 664 492 

Föreningar 1 465 1 642 1 465 

BRF Väppeby 0 45 178 0 

Räddningstjänsten 2 450 2 450 2 450 

Delsumma 668 407 640 833 668 407 

    

Ansvarsförbindelser    

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0 0 

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700 700 

Egnahem kommunal kreditgaranti 154 283 154 
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Borgen och ansvarsförbindelser, tkr Bokslut 2014 Delårsbokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2015 

Delsumma 854 983 854 

Summa 669 261 641 816 669 261 
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6 Kommunstyrelsen 

6.1 Sammanfattning 

Inom plan och exploatering har markanvisningar och detaljplanearbete för Bålsta 
centrum etapp 1 varit prioriterat och avlöpt väl. Verksamheterna har fortsatt fokus på 
fler och bättre digitala lösningar med bland annat en ny tillgänglig och responsiv 
webbplats, e-handel för att effektivisera kommunens inköp och kontroll, nytt 
ärendehanteringssystem som möjliggör en digital ärendehanteringsprocess samt fler och 
bättre nyttjade e-tjänster för våra medborgare. Håbo bibliotek har haft fler och större 
satsningar på arrangemang och läsfrämjande aktiviteter. Star Wars-dagen lockade 1100 
besökare med upplevelse och läslust kring fantasy för både barn, unga och vuxna. 
Under Håbo festdag besökte 1400 personer biblioteket som bland annat bjöd på 
bokdamm för barn 0-6 år och 219 barn fiskade och fick varsin bilderbok. 

Kommunstyrelsen bedömer att fem av de totalt tio målen kommer att uppfyllas under 
året. Av de fem mål som ej bedöms som möjliga att uppfylla vid årets slut återfinns tre 
inom fullmäktigemålet Förtroendet för Håbo kommun ska öka. Övergripande trend för 
dessa mål och nyckelindikatorer är att kommunen uppvisar ett sämre resultat jämfört 
med år 2013 då det redovisades ett toppresultat. Resultatet för Håbo kommun ligger nu 
på samma nivå som genomsnittsresultatet för samtliga kommuner med några marginella 
skillnader. Måltalen är satta baserat på resultaten från toppåret 2013 och Håbo kommun 
har inte lyckats bibehålla den positiva utvecklingen sedan dess. Även ökad sjukfrånvaro 
påverkar måluppfyllelsen. Handlingsplaner för åtgärder under 2015 och 2016 tas fram. 

Kommunstyrelsens totala verksamhet inklusive övergripande verksamhet beräknas ge 
överskott med 1,4 mkr. Vakanta tjänster, senarelagt införande av ärendehanterings-
system samt avslutade projekt är de största bidragande orsakerna.  

Tekniska avdelningen beräknas gå med underskott där fastighetsverksamheten är den 
stora orsaken. Tekniska avdelningen kommer att göra en omdisponering dels för att 
vissa åtgärder inte hinner slutföras under året, samt att planerat underhåll minskas. 

Upphandling av telefoni ger sänkta kostnader för hela kommunen med 1,8 mkr på 
årsbasis vilket ger viss effekt i år och för kommunstyrelsens verksamheter. 

Av kommunstyrelsens budgeterade investeringar på 99,3 mkr beräknas 90,3 mkr 
användas i år. Av överskottet föreslås cirka 4,8 mkr överföras till år 2016, främst 
hänfört till investeringar som inte slutförs i år. Återstående överskott på 4,2 mkr uppstår 
främst genom att några projekt inte är möjliga att genomföra, se kommentarer till 
investeringsredovisningen.  

Överföring av ansvar för ishall, simhall och utomhusanläggningar från gatuenheten till 
kultur och livsmiljö skjuts till år 2016, på grund av ändrad personalsituation. Tidigare 
fattat beslut i kommunstyrelsen om överföring av budget mellan verksamheterna 
föreslås därför ändras. 

6.2 Årets händelser 

Kommundirektör samt säkerhet och kvalitet 
Arbetet med att skapa en ny krisorganisation pågår och organisationen kommer att 
utbildas och övas under året. 

Nya inriktningsmål och strategier för kommunfullmäktige för år 2016-2018 har tagits 
fram och legat till grund för framtagandet av nya nämndsmål med tillhörande 
nyckelindikatorer för år 2016. 
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En delvis ny styr- och ledningsmodell med tydligare fokus på 
grunduppdraget/kärnverksamhet och verksamhetsresultat har tagits fram. Nya modellen 
ligger till grund för verksamhetsplaneringen för 2016. 

Personalavdelningen 
Utifrån fastställda politiska mål har avdelningens arbete med att öka kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare fortskridit under året. Deltagande i ett samverkansprojekt 
med övriga kommuner i Uppsala län gällande identifiering av bristyrken och gemen-
samma behov av kompetensförsörjningsinsatser har slutförts. Ett aspirantprogram 
"Framtidens ledare" med fem deltagande talanger från Håbo har genomförts till-
sammans med tre andra kommuner. Nätverk för förbättrad introduktion av nya med-
arbetare och nya chefer har genomförts och ytterligare en nätverksledare har utbildats. 
En vitalisering av arbetet med sjukfrånvarouppföljning och rehabilitering har startats 
upp med förvaltningarnas ledningsgrupper, verksamhetschefer och företags-hälsovård. 
Ett speciellt fokus på metoder för att minska korttidsfrånvaron är aktuellt framöver. 

Löneöversynsprocessen har bedrivits i nära samarbete med förvaltningarna och 
kvalitetssäkring av lönestatistik och utarbetande av en ny modell för lönejämförelser 
med andra kommuner i närområdet har arbetats fram. 

Andelen tillsvidareanställningar i kommunen är hög och andelen heltidsanställda 
kvinnor ligger också i år på en fortsatt på en hög nivå. 

Plan och utvecklingsavdelningen 
Marken i etapp 1 i Bålsta centrum, Resecentrum och stationsområdet är anvisad till 
Håbohus AB, Magnolia Bostad AB och COOP Fastigheter AB i mars 2015. Arbete med 
detaljplanen pågår. 

Den detaljplan för Logistik Bålsta som upphävdes av Mark- och miljödomstolen i 
oktober 2014 har uppdaterats med hänsyn till salamandrar i anslutning till planområdet. 
Detaljplanen förväntas antas av kommunfullmäktige i december 2015. Utbyggnad av 
vägar i anslutning till området har skett under året. 

Projektering och budgetering av Dragets industriområde avslutas i september. 
Upphandling av entreprenör för utbyggnad av allmän infrastruktur kommer att ske 
under hösten 2015. 

IT-enheten 
Byte av teleoperatör och system för kontaktcenter och kristelefoner. Det nya avtalet ger 
en minskad månadskostnad på totalt cirka 150 tkr för kommunens verksamheter. I 
tabellen nedan framgår endast de fasta avgifterna. Om man tar hänsyn till de rörliga 
avgifterna, blir minskningen av månadskostnaden ännu större. 

 Antal Månadskostnad Gamla avtalet Minskad kostnad 

Mobilt bredband 47 124 169 2115 

Mobil anknytning 591 110 270 94560 

Fast bordstel 72 95 230 9720 

Mobil rörlig 139 25 35 1390 

Telematik 27 18 30 324 

GTA fast 63 99 230 8253 

Kontaktcenter    39000 

Summa    155362 
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Kansli 
Kansliet under har den inledande delen av 2015 arbetat med införandet av ett nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem för Håbo kommun. 

Kansliet har, inom ramen för ärendehanteringsprojektet, arbetat fram nya riktlinjer för 
ärendehantering i Håbo kommun. Dessa reglerar bland annat hur kommunens 
ärendehanteringsprocess ska fungera samt hur kommunens protokoll och 
tjänsteskrivelser ska se ut. 

Som del av ärendehanteringsprojektet har kansliet utvecklat formerna för 
sammanträdeshantering och kallelsedistribution via läsplattor/digitala kanaler. 

Kansliet har under den inledande delen av 2015 arbetat med införandet av kommun-
gemensamma epostadresser till samtliga förtroendevalda. Detta underlättar för 
förvaltning och allmänhet att kontakta de förtroendevalda. Målsättningen är att införa 
gemensamma adresser innan 2015 är slut. 

Upphandlingsavdelningen 
Enheten har satsat på att utveckla e-handeln. Tre viktiga förändringar. 

1. Enheten har köpt in ett försystem för att underlätta och kontrollera de olika 
stegen för att ansluta leverantörer till vårt e-handelssystem. 

2. En trädstruktur har skapats för att underlätta för verksamheten att hitta de 
produkter de säker på ett mera överskådligt sätt. 

3. E-rekvisitioner har skapats för att ge verksamheten möjlighet att handla mindre 
produkter som inte finns upphandlade. E-rekvisitionerna skapar en säkrare 
inköpsprocess. 

Kontaktcenter 
Ny telefonväxel under våren. Personalen på kontaktcenter har utbildats i det nya 
systemet samt i en back-up lösning om internet går ner. 

Utbildning i skolskjuts för grundskola. Kontaktcenter registrerar inkomna ansökningar 
(346 st hittills) samt handlägger enklare ärenden. Utbildning av tre medarbetare under 
våren och ytterligare tre kommer att utbildas i höst. 

Handläggning av enkla faderskap i Kontaktcenter (74 st hittills). Fyra medarbetare är 
utbildade och ytterligare två utbildas under hösten. 

Kultur- och livsmiljö 
Ung och hälsa 
Under 2015 har en tydligare struktur för samverkan mellan kommun, landsting, andra 
myndigheter och organisationer skapats. Detta dels genom den nya strukturen för 
Närvård och Folkhälsa och dels genom inrättande av ett Trygghetsråd i kommunen. 

Håbo kommun har utsetts till försökskommun av MUCF:s nationella projekt ”Ungas 
representation i kommunalpolitiken”. 

Inom den öppna fritidsverksamheten har omfördelning av resurser till Skokloster gjorts. 
Detta har inneburit en ökad tillgänglighet och utvecklad verksamhet. Verkstan har 
tillsammans med Hälsa & Habilitering(LUL) startat en öppen fritidsverksamhet för 
unga med funktionsvariationer. 

Kultur och bibliotek 

 Enklare att låna e-böcker genom nytt samarbete med Elib. 
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 Språk, Youtube och kultur (lekfullt sätt att träna svenska) startade och 
genomfördes i samarbete med integrationsgruppen språk- och samhällsguider. 

 Läsfrämjande arrangemang på biblioteket: Star Wars temadag – med Star tropers 
lockade 1100 barn och vuxna.  Bokdamm för barn 0-6 år under Håbo festdag. 
1400 besökare under dagen varav 219 barn fiskade och fick var sin bilderbok. 

 Nationaldagen på Skokloster 6 juni genomfördes i nära samarbete med lokala 
parter. Evenemanget kan medverka Skoklosterområdets utveckling, 
tillgänglighet och attraktionskraft. 

Finskt förvaltningsområde 
En särskild satsning på fortbildning för finskspråkig förskole- och äldreomsorgspersonal 
har gjorts. 

Förening och anläggning 
Valborgsmässo- och midsommarfirandet har i år helt skötts som föreningsarrangemang 
med ekonomiskt stöd från kommunen. Upplägget har uppskattats av föreningarna som 
fått ta helhetsansvaret. 

Ett stort antal föreningar var aktiva under Håbo Festdag för att visa sina aktiviteter men 
också med att arbeta med uppdrag i själva genomförandet. 

Tekniska avdelningen 

 Intensivt arbete pågår med underhållsåtgärder i kommunens fastigheter. 
Underhållsplaner har tagits fram och dessa förfinas under året och är numera ett 
levande dokument på enheten. Dessa har varit ett stöd i kommunens arbete med 
ny redovisningsmetod - komponentavskrivning i stället för rak avskrivning. 

 En arbetsledare har anställts på fastighetsdriften vilket medför att mer arbete i 
kommunens fastigheter utförs i egen regi i stället för att entreprenör gör dessa 
till en högre kostnad. 

 Ett tydligt utpekat objektansvar medför ett tydligare ansvar för respektive 
förvaltare där de tar ett helhetsgrepp på "sina" objekt, vilket medför en bättre 
kommunikation med verksamheterna som hyr/nyttjar kommunens fastigheter. 

 Avdelningen har färdigställt och invigt en ny park som efter en 
namnförslagstävling fick namnet Järnvägsparken. 

 Ett nytt utegym vid Vibyspåret har färdigställts och invigts. 
 Upprustning av utvalda skolgårdar pågår. Det finns ett stort behov av 

upprustning av skolgårdarna. 
 Kommunen investerar i ny asfaltbeläggning på hårt ansatta vägar och gång- och 

cykelvägar för att påbörja med att komma tillrätta med det eftersatta 
beläggningsunderhållet. 

 Ny förskola i Skokloster, öppnade i januari. 
 Skol- och förskolekök arbetar med arbetsrotation och man är insatt i varandras 

verksamheter. 
 Biträdande kostchef slutade i april och tjänsten har inte tillsatts. 
 Införandet av e-tjänster för avfallsverksamheten har genomförts för att utöka 

servicen för kommuninvånarna. För att öka servicen till verksamheter och 
företagare erbjuds de sedan i februari e-postfaktura istället för pappersfaktura.  

 En långsiktig underhållsplan har tagits fram för att bibehålla en trygg och säker 
anläggning för personal och besökare på ÅVC Västerskog.  

 På ÅVC Västerskog sorteras numera även textil, pall och pallkragar ut för 
återanvändning och materialåtervinning. 

 Ett nätverk för avfallsfrågor är bildat tillsammans med Knivsta, Sigtuna och 
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Upplands-Bro kommuner som alla är 4 mindre fristående kommuner. 

6.3 Måluppfyllelse nämnder 

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

6.3.1.1 Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och engagera 

sig i samhällsutvecklingen. 

 Uppfylls 
Dagen genomförs i oktober. Antalet anmälningar i dagsläget tyder på att målet kommer 
att nås. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Antalet skolklassrepresentanter på ungdomsdemokratidagen ökar. 80%  

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

attraktiva 

 Uppfylls 

Tekniska avdelningen arbetar med att bygga och underhålla båda inre och yytre miljöer 
för barn och unga. Renovering av Västerängsskolan har genomförts, Gröna dalens 
förskola och Slottsbackensförskola har byggts. Planering pågår för en förskola i 
Frösundavik. Underhåll och utveckling av yttre miljöer vid skolgårdar och lekplatser 
pågår om än i långsam takt på grund av små medel. Besiktning av lekplatser har 
genomförts och bristfällig lekutrustning tas bort för att inte någon ska skada sig 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

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

6.3.1.3 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 

 Uppfylls 

Håbo är en liten kommun i utkanten av en storstadsregion. Därför är det inte konstigt att 
tillgången till lokala evenemang och nöjesutbud får ett lägre betyg. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten enligt SCBs 
medborgarundersökning 61 57 

6.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

6.3.2.1 Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras. 

 Uppfylls inte 
Jämfört med tidigare års medborgarundersökning har betygen för förtroende och 
möjlighet till påverkan blivit något lägre. Håbo kommun ligger under genomsnittsvärdet 
för samtliga kommuner i landet vad det gäller förtroende och möjlighet till påverkan är 
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precis under genomsnittet. Analys av resultatet och förslag till åtgärder kommer tas 
fram i höst. 

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

Övergripande trend är att vi uppvisar ett sämre resultat jämfört med år 2013 då vi 
redovisade toppresultat. Resultatet för Håbo kommun ligger nu på samma nivå som 
genomsnittsresultatet för samtliga kommuner med några marginella skillnader. Måltalen 
är satta baserat på resultaten från år 2013 och Håbo kommun har inte lyckats bibehålla 
den positiva utvecklingen sedan dess. Därmed gör nämnden bedömningen att målet inte 
kommer att uppnås under 2015. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Förtroendet för Håbo kommun, enligt SCBs medborgarundersökning, 
ska förbättras ytterligare. 50 43 

 
Medborgarna i kommunen mer nöjda med kommunens information 
än vid föregående medborgarundersökning. 60 55 

 
Medborgarna upplever att möjligheten att påverka kommunen har 
ökat. 47 39 

6.3.2.2 Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en hög 

tillgänglighet 

 Uppfylls inte 
Medborgarundersökningen indikerar att medborgarna upplever att bemötandet och 
tillgängligheten i kommunens verksamheter är lite sämre än vid förra vårens 
undersökning och under den genomsnittliga nivån för övriga kommuner. Området som 
sticker ut negativt är möjlighet att komma i kontakt med kommunens högre chefer. 
Resultatet ska analyseras och förslag till åtgärder ska tas fram under hösten. 

Övergripande trend är att vi uppvisar ett sämre resultat jämfört med år 2013 då vi 
redovisade toppresultat. Måltalen är satta baserat på resultaten från år 2013 och Håbo 
kommun har inte lyckats bibehålla den positiva utvecklingen sedan dess. Därmed gör 
nämnden bedömningen att målet inte kommer att uppnås under 2015. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Medborgarna upplever att kommunens bemötande och tillgänglighet 
har förbättrats. 63 54 

6.3.2.3 Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka. 

 Uppfylls inte 
Under 2015 har andelen tillsvidareanställda sjunkit till 89 procent % och andelen 
heltidssysselsatta kvinnor utgör 77,2 procent, en marginell minskning. 

Sjukfrånvaron har ökat till totalt 7 procent av alla anställda och andelen avslutade 
tillsvidareanställningar utgör 11, 6 procent. 
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Kompetensförsörjningsåtgärder enligt framtagen plan för 2015 har genomförts. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Andel tillsvidareanställda ökar 92% 89% 

 Andel heltidsanställda kvinnor ökar. 76% 77,2% 

 Sjukfrånvaron minskar 6% 7% 

 Andel avslutade anställningar minskar 10% 11,6% 

6.3.2.4 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

 Uppfylls 
Tekniska avdelningen arbetar med att ständigt förbättra sin verksamhet vilket bland 
annat på sikt leder till ökad kundnöjdhet. 

 Kommunens fordonssamordnare har slutat och arbetsuppgifterna har fördelats ut 
på flera händer inom kommunstyrelsens förvaltning. Dessutom har ett större 
ansvar lagts på verksamheterna vad gäller besiktning, service, försäljning och 
skrotning av fordon. 

 Inom VA verksamheten pågår ständigt arbete för att optimera driften av våra 
verk. Underhållet är eftersatt på många håll och stora investeringar planeras som 
i slutändan kommer att göra verksamheten effektivare. 

 E-tjänster och E-faktura har införts för att utöka servicen för kommuninvånare 
och företagare vilket har lett till en minskad pappersförbrukning. Efter årsskiftet 
kan enheten göra en bedömning av de ekonomiska effekterna samt eventuell 
tidsbesparing för kontaktcenter. 

 Under året har Gata/park upphandlat och köpt in 22 GPS-enheter som ska 
användas i väghållningsfordonen som utför vinterväghållningen. Dessa kan i 
verksamhetssystem följas live var de befinner sig och vad de har utfört. Vi får 
därmed en bra dokumentation på vinterväghållningen som bl.a. kan användas för 
att kontrollera utfört uppdrag och jämföra mot fakturerad kostnad. 
Verksamhetssystemet och GPS-enheterna har ytterligare funktioner och kan 
användas för olika typer av rapportering eller inventering. Under andra årstider 
kan dessa GPS-enheter användas för andra aktiviteter, t.ex. klippning av 
grönytor, tömning av papperskorgar mm. Detta kommer att effektivisera 
underhållsuppdrag och hjälpa oss att ha kontroll på kostnader. 

 Verksamhetssystemet RoSy som ska användas för planering, prioritering och 
dokumentering av beläggningsunderhåll och annat vägunderhåll kopplat till 
vägområdet kommer att påbörjas under hösten och planeras vara infört och fullt 
fungerande första kvartalet 2016. Detta kommer att effektivisera och optimera 
planering och underhåll av vägnätet. 

 Underhållsplaner finns nu framtagna för kommunens fastigheter vilket kommer 
att effektivisera underhåll och prioritering av åtgärder. 

 Lokalvården har genom att införa alternativa rengöringsmedel minskat den 
negativa miljöpåverkan användandet av traditionella kemprodukter innebär. 
Detta har även medfört att ett flertal medarbetare slipper allergiska reaktioner. 

 Anpassning av samtliga scheman inom lokalvården har inneburit minskat antal 
vikarietimmar. 
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 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Planerade underhållsåtgärder genomförs. 100% 80% 

6.3.2.5 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

 Uppfylls 
Ingen mätdata finns att tillgå. Efter att under året ha fört över VA och avfalls kundtjänst 
till kontaktcenter är bedömningen att målet uppnås. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Öka andelen samtal som kan besvaras direkt i kontaktcenter och 
därmed minska andelen samtal som går direkt till handläggare.   

6.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

6.3.3.1 Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 

samhällsbygge som strävar efter hög tillgänglighet, trygghet och attraktivitet 

för alla. 

 Uppfylls inte 
Baserat på nyckelindikatorerna görs bedömningen att målet inte kommer att nås under 
2015. Ökat fokus och resurser till planarbetet möjliggör ett ökat antal antagna 
detaljplaner med fokus på framför allt bostäder. Under hösten 2015 startar arbetet med 
att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Processen med att implementera 
Stadsbyggnadsprocessen i det dagliga arbetet kommer att prioriteras under 2016. Den 
nyligen framtagna miljöstrategin kommer att ligga till grund för fortsatt planering. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

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

68 63 

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

60 51 

 
SCBs medborgarundersökning visar att invånarna upplever att 
boendemöjligheterna i kommunen förbättrats. 60 52 

 
SCBs medborgarundersökning visar att invånarna känner sig mer 
trygga och säkra än  i föregående undersökning. 60 58 

 
Invånarna upplever att kultur- och fritidsmöjligheterna är bättre än i 
tidigare medborgarundersökningar. 58 55 

6.3.3.2 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även 

mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen 

 Uppfylls inte 
Jämfört med utfall 2014 har andelen ekologiska inköp av livsmedel fortsatt öka. Utifrån 
aktuellt livsmedels avtal (där utbud inte svarar mot efterfrågan) bedöms det inte vara 
möjligt att fortsätta öka andelen ekologiska livsmedel i samma takt fram över. Ett par 
procentenheter ytterligare ökning under året bör anses rimligt. Utöver ekologiska och 
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svenska livsmedel satsas det på hållbar utveckling genom ökad andel vegetariska rätter 
på menyn. 

Övriga åtgärder för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser är 
införandet av hårdare energikrav vid all upphandling inom fastighetsenheten (ska ligga 
under BBRs gränsvärden för energi). Inom de tekniska verksamheterna leasas även 
elbilar. 

Under året har flera delar av verksamheterna haft ökade sjukfrånvarotal, till stor del 
kopplade till långtidssjukskrivning och ökad belastning på verksamheterna. 
Handlingsplan för att vända trenden är under framtagning. 

Den samlade bedömningen är att målet inte kommer att nås vid årets slut. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel 37% 34% 

 Minska sjukfrånvaron - Hälsotalet   

6.4 Viktiga förändringar och trender 

Kommundirektör samt säkerhet och kvalitet 
Kommunen har tillsammans med verksamheter och bolag sammanställt en risk- och 
sårbarhetsanalys för det geografiska området. Analysen ligger till grund för det fortsatta 
arbetet inom kris- och säkerhetsområdet. 

Kommunen är representerad i ett antal projekt och nätverk kopplade till SKL och 
arbetet med Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Det finns ett ökat fokus på att följa 
och jämföra kommunernas verksamhetsresultat.  Frågor som "vad får jag för mina 
skattepengar" och "har vi en väl fungerande kommunal verksamhet" är centrala. Detta 
ställer ett ökat krav på en tydlig styr- och ledningsmodell för de kommunala 
verksamheterna. 

Personalavdelningen 
Kommunens utmaningar kommer fortsatt att vara att klara kompetensförsörjningen och 
framförallt att klara att både rekrytera och sedan behålla redan anställda medarbetare 
inom vissa nyckelfunktioner. Antalet avgångar bland kommunens tillsvidareanställda 
ligger fortsatt på hög nivå, omkring 11 procent. En ökad konkurrens med andra 
arbetsgivare, både kommuner och bemanningsföretag gällande rekrytering, exempelvis 
av socialsekreterare, är märkbar i verksamheterna. 

Andelen äldre kommuninnevånare ökar. En speciell utmaning kommer att vara att klara 
behoven av ersättnings- och nyrekrytering av undersköterskor till kommunens 
äldreomsorg. Uppskattningsvis 300 undersköterskor behöver rekryteras under en 
tioårsperiod. 

Sjukfrånvarotalen visar alltjämt liksom föregående två år en fortsatt trend att öka.  

Plan och utvecklingsavdelningen 
Bostadsmarknaden i Stockholms- och Uppsalaregionen är mycket expansiv och Håbo 
påverkas av denna utveckling. Detta har som följd att kommunen prioriterar detaljplaner 
med stort antal bostäder och framför allt mindre lägenheter (1-2:or). För att möta kraven 
på hållbar tillväxt tillskapas ett stort antal bostäder inom Bålsta centrum med hög 
exploatering i direkt närhet till centrum och kollektivtrafik. 
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IT-enheten 
Det blir allt vanligare med riktade attacker mot olika samhällsfunktioner, myndigheter, 
banker, försvaret och olika branscher inom industrin blir måltavlor för olika typer av 
attacker mot IT-system. Det försvårar arbetet med öppenhet gentemot medborgarna 
samt att resurser måste avsättas för att säkra upp IT-systemen. 

Kansli 
Förslag till en ny kommunallag är för närvarande ute på remiss bland landets alla 
landsting och kommuner. I denna föreslås en rad förändringar utifrån dagens 
kommunallag som kommer påverka hela den kommunala organisationen och de 
förtroendevalda.  

Upphandlingsavdelningen 
Ekonomistyrningsverket föreslår obligatorisk e-faktura från november år 2018. 

I Svenskt Näringslivs stora enkät får upphandling ett rekordlågt betyg i årets mätning. 
Håbo kommun hade betyg 3 år 2013 och år 2015 har kommunen halkat ner till 2,5. En 
anledning kan vara att upphandlingsenheten inte syns för företagen. Framöver måste ett 
samarbete mellan kommunen och Marknadsbolaget etableras så att upphandlings-
enheten synliggörs för kommunens företagare i syfte att ge information om kommunens 
upphandlingar och arbetssätt. Ett annat viktigt arbetsområde för upphandlingsenheten är 
att verksamheterna får utbildning/information om hur kommunens avtal ska följas upp 
under avtalstiden. 

Enköping har tagit initiativ till en yrkeshögskola för strategiska offentliga upphandlare. 
Håbo kommun har deltagit aktiv i ansökan. Detta kan innebära att ett av kommunens 
definierade bristyrken kan få ett större utbud att utbildad personal att rekrytera från.  

Kommunikation 
Medborgarna förväntar sig mer och snabbare tillgång till information. 
Kommunikationsenheten planerar informationen från våra verksamheter samt 
omvärldsbevakar för att snabbt kunna leverera den information som efterfrågas 
medborgarna. Enheten hjälper verksamheten att snabbt svara på invånarnas frågor via 
insändare eller facebook samt hanterar kommunikationen i händelse av kris. Exempelvis 
vid det tragiska barnmordet i Bålsta, vid akuta eldningsförbud samt vid brand som 
orsakade stopp i tågtrafiken. 

Kontaktcenter 
Att en del av verksamheternas ansökningar styrs mot e-tjänster. Om några år kommer 
det troligtvis innebära mindre samtal men att vi behöver omfördela tid från 
telefonsamtal till handläggning av inkomna ärenden i olika system. 

Kultur- och livsmiljö 
Kultur och bibliotek 

 Civilsamhället och tillhörande föreningsliv är under förändring vilket kräver 
större flexibilitet i verksamheterna. 

 Kravet på och behovet av att vara digitalt delaktig ökar och medför ökat fokus 
på handledning. 

 Antalet EU-emigranter ökar. Utmaningar kring hur verksamheterna ska möta 
detta med information, föreläsningar och annat. 

 Flyktingskris och emigration inom EU ökar vikten av att främja integration i 
samhället. 

 Allmänt växande förväntningar i samhället på ökad tillgänglighet påverkar bl a 
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arbetet med 24-timmarswebben och tankar kring meröppet. 
 Fler bilderböcker för barn om olika sorts familjer och barn som kommer till på 

olika sätt, t.ex. om provrörsbefruktning och spermadonation och stjärnfamiljer. 
 Makerspacerörelsen, där traditionella hantverk möter teknik och programmering. 

Utveckling från Do It Yourself till Do It Together. 

Finskt förvaltningsområde 
Bland de finska förvaltningskommunerna har ett nätverk vuxit fram vilket leder till ett 
intensivare erfarenhetsutbyte kommunerna emellan. Under halvåret har exempelvis 
koordinatorn från Hässelby-Vällingby-Bromma stadsdelskluster i Stockholm varit på 
studiebesök i det sverigefinska samrådsmötet i Håbo. Nya idéer avseende 
verksamhetsinriktning kan därvid tas tillvara, vilket resulterar i positiva effekter då 
kanske en förvaltningskommun i nätverket kan avråda de andra från en föga 
resultatgivande verksamhetsform och omvänt rekommendera en framgångsrik 
verksamhet. 

Förening och anläggning 
Kravet från det rörliga friluftslivet och enskilda kommunmedborgares önskan om att 
kunna utöva aktiviteter i kommunens lokaler utan att tillhöra en förening ställer krav. 
Det regelverk för föreningsbidrag och taxor/avgifter som nu finns, måste omarbetas för 
att möta det "nya föreningslivet" och deras krav. Detta arbete är påbörjat. 

Tekniska avdelningen 
Ökade möjligheter och ökad medvetenhet av att få och kunna meddela sina åsikter om 
och till kommunen, bland annat genom olika nya medier är något som är positivt för 
medborgare och företagare. I verksamheterna finns också baksidor genom att allt mer 
tid går åt till att svara på frågor och mindre tid finns för att förvalta och utveckla 
verksamheten. 

En tydlig trend som slår igenom brett i tekniska avdelningens verksamheter är att 
byggnader, infrastruktur och andra tekniska lösningar närmar sig eller har redan nått sin 
maximala livslängd. Exempel på detta är kommunens belysningsanläggning längs gator 
och gång och cykelvägar. Underhållet är eftersatt och åtgärder bör inledas inom kort. 
Andra exempel är simhall, vägbeläggningar, lekplatser och liknande. 

Inom gata/park är det svårt att klara av att leverera det som ställs upp i form av mål, 
beslut och medborgarnas önskningar. Genom en avsaknad av strategiska planer och 
med förhållandevis små resurser men förhållandevis stora ytor att sköta (i jämförelse 
med exempelvis omgivande kommuner) går ekvationen inte riktigt ihop. Situationen har 
inte bara skapat sjukskrivningar i ledningen utan har också varit ett effektivt hinder till 
att hinna med allt som planerats. Arbete med prioriteringar och strategiska planer inleds 
under hösten 2015 och kommer att pågå under hela 2016. 
Det börjar nu också märkas en ökad personalomsättning, framför allt bland den yngre 
delen av avdelningens anställda. Konkurrensen kommuner emellan och till det privata 
näringslivet har markant ökat. Trenden är troligen den att vi får räkna med en snabbare 
omsättning på personal än tidigare. 

6.5 Valfrihet och konkurrens 

Kommunstyrelsen har inte, och har heller inte planerat att, konkurrensutsätta några av 
sina verksamheter under 2015. 

Stora delar av tekniska avdelningens verksamhet bedrivs via konkurrensutsatta inköpta 
tjänster, i allt väsentligt upphandlat och avropat via ramavtal eller andra avtal. De stora 
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volymerna är fastighetsentreprenader vid nybyggen och större renoveringar, 
asfaltsbeläggning, vinterväghållning, gräsklippning och en rad olika specialistbehov 
inom alla verksamheter. 

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

6.6 Intern kontroll 

Arbetet med den interna kontrollen pågår enligt plan. Nedan redovisas genomförd 
internkontroll till och med delåret. 

Kontroll av att förvaltningarna upprättar rutiner för att kvalitetssäkra data som lämnas 
till andra myndigheter 
Samtliga förvaltningar bedöms ha en organisation och ansvariga personer för 
utlämnande av statistik till SCB, skolverket, socialstyrelsen, Kolada med flera. 
Tydligare organisation, bättre samordning och rutiner bedöms minska risken för felaktig 
inrapportering. 

Kontroll av fakturahantering som avviker från kommunens regler 
För resor och utbildning har 103 fakturor kontrollerats. Av dessa är 76 (74 %) 
godkända. För de felaktiga fakturorna har en åtgärdsansvarig utsetts och kontaktats. I 
många fall har en attest av rätt person skannats in till fakturan i efterhand. En 
uppföljning av att åtgärd utförts saknas i de flesta fall. 

För representation har 30 fakturor kontrollerats. Av dessa är 22 (73 %) 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 deltagare saknas och fel 
person attesterat (4 fakturor) har en åtgärdsansvarig utsetts och kontaktats. En åtgärd har 
vidtagits, övriga avvaktas svar. 

Kommunen har 52 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. Vid 
eventuella felaktigheter har gällande rutiner följts och berörda informerats och 
uppföljningar genomförts. Uppföljningskontrollen av samtliga verifikationsnummer 
avseende First Card för januari – juni 2015 visade att några kvittoredovisningar 
fortfarande saknades. Dessa har nu inkommit och registrerats eller reglerats genom ett 
avdrag på kortinnehavarens lön. 

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. Ett försäljningsställe har 
kontrollerats hittills i år. 15 punkter har kontrollerats enligt rutiner för kassaavstämning. 
Alla är godkända. 

För manuella utbetalningar i kassa kontrolleras att utbetalningen är korrekt granskad 
och attesterad av två i förening. 60 utbetalningar har kontrollerats. Alla har blivit 
korrekt granskade och attesterade. 

Kontroll av regelverk i brandvägg och säkerinloggning 
Översyn av regelverk i brandvägg visade på att regler för avslutade system låg kvar och 
detta är åtgärdat. System för säker inloggning visade inte på några brister. 
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Kontroll av sårbara system 
Kontroll av föråldrade system visade att det finns problem med VA-verkets 
övervakningssystem vilket kommer uppdateras under september månad. Passersystemet 
som var installerat på XP är uppdaterat till Win7. Ekonomisystem uppdaterat så att 
kända sårbarheter i Java kan undvikas. Återstår att avsluta eller uppgradera vissa system 
men de bedöms inte utgöra omedelbar risk för att obehöriga får åtkomst till kommunens 
information. 

Kommunens avtalsdatabas jämförs med leverantörsfakturor 
Vid genomförd internkontroll första halvåret 2015 finns endast en utbetalning över den 
nuvarande direktupphandlingsgränsen som är en s.k. otillåten direktupphandling. Detta 
köp är en betalning för kommunaltekniska anläggningar vid Frösundavik. 
Exploateringsavtal ska betraktas som en entreprenadupphandling om kommunaltekniska 
anläggningar ska överföras till kommunen. 

6.7 Volymer och nyckeltal 

6.7.1 Fastighetsenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Area kommunägd, kvm BRA 91 166 92 766 91 166 95 073 95 073 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 16 790 16 790 16 790 11 801 11 801 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 78 67 51 49 74 

Energi, kr/kvm 156 171 99 102 166 

Vatten och avlopp, kr/kvm 15 15 11 10 15 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 47 55 31 42 63 

Avhjälpande underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

1 088 300 532 296 400 

Planerat underhåll, kr/kvm 48 76 39 34 34 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för 
underhåll fastighet, tkr 

4 353 2 000 1 500 2 000 2 000 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 1 116 750 890 833 1 000 

Area kommunägd, kvm BRA 

Uppmätning har skett av 4 skolor som medfört att deras totala yta minskat med 114 m2. 
Två nya förskolor har tagits i bruk under året med en total yta om 2881 m2. Ytan som är 
bowlinghall i Fridegård är medtagen i sammanställningen. Uppmätning av lokaler 
fortsätter varför ytorna kan komma förändras över tid. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Fyra paviljonggrupper har sagts upp, Skogsbackens förskola, evakueringspaviljonger 
vid Junibacken förskola, paviljonger vid Gröna dalen samt evakueringspaviljonger vid 
Västerängsskolan. Efter slutförda byggnationer och renoveringar behövs inte dessa. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Fördyringen kommer av att beredskapsersättningens regelverk ändrats efter att budget 
lades. Serviceavtalet avseende brandlarm har utökats på grund av lagkrav. 
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Energi, kr/kvm 

Förmodligen lägre kostnader på grund av mildare klimat under året. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Fortsatt är underhållsbehovet stort varför det avhjälpande underhållet är högt. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Eftersom utfall augusti nästan är som budget bedöms att prognosen ökar med 100 tkr i 
förhållande till budget. Förhoppningsvis ska inga mer skador inträffa men detta kan inte 
utlovas. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Nyckeltal avser de totalt 7 mkr som är avsatta i planerat underhåll i driftbudgeten och 
inte de 9 mkr som är avsatta i investeringsbudgeten. Totalt 3,3 mkr kommer att 
användas eftersom övriga driftkostnader ökar och intäkter minskar.  

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll fastighet, tkr 

Kommunfullmäktige har särskilt avsatt 2 mkr för planerat underhåll, dessutom finns 
5 mkr i ordinarie driftbudget för planerat underhåll, samt 9 mkr i investeringsbudget för 
planerat underhåll. Totalt finns därmed16 mkr avsatt i budget för år 2015.  De 2 mkr 
som är särskilt avsatta, kommer att användas. Dessutom kommer de 9 mkr i 
investeringsbudgeten att användas, samt 1,3 mkr av ordinarie budget. Totalt kommer 
12,3 mkr att användas för planerat underhåll år 2015. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Fler storköksmaskiner går sönder och reparationskostnaderna har blivit högre än 
budgeterat. 

6.7.2 Gatu-/parkenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Gatubelysning, kr/inv 190 292 190 149 295 

Vinterväghållning, kr per inv/år 237 370 165 378 500 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 101 175  13 75 

Trafikskada, tkr 383 300 306 187 300 

Gräsklippning, kr per inv/år 57 60 37 50 60 

Underhållsbeläggning, gata, tkr 5 943 3 500 1 911 258 400 

Gatubelysning, kr/inv 

Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, energiförbrukning, antal ljuspunkter och 
underhållsåtgärder. Utfallet mellan åren varierar något vilket kan bero på olika 
upphandlingar samt hur mycket reparationer som utförs. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Kostnaderna för vinterväghållning kommer att överstiga budgeterade 7 400 tkr för 
2015. Prognosen är att det blir en kostnad om ca 500 kr/invånare eller ca 10 mkr totalt. 
Det är omöjligt att förutspå mängden vinterväghållning men det finns några faktorer 
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som påverkat vinterväghållningen hittills i år. Kommunen upphandlade vinterväg-
hållning till förra vintern och för första gången är det en ny entreprenör på de flesta 
områdena. Vinterväghållning är komplext och det tar minst en säsong att lära sig de nya 
områdena och komma på de effektivaste sätten att underhålla vägarna.  Tillsammans 
med ett högre pris än vid den senaste upphandlingen gör detta att kostnaden har ökat. 
Det var även många väderomslag vilket medförde att det behövde halkbekämpas oftare 
än normalt. Vinterväghållning är något som engagerar allmänheten och det märks ett 
ökat krav från medborgarna och då synnerligen från skolor och förskolor. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

För att täcka underskott i andra verksamheter omfördelas medel från 
beläggningsunderhållet. Kostnaden per invånare beräknas stanna vid 75 kr för 2015. 

Underhållsbeläggning, gata, tkr 

Mått avser de av kommunfullmäktige tilldelade pengar i driften för underhåll av 
kommunens gator. Hittills har 258 tkr används, sett till helåret beräknas 400 tkr att 
användas. Resterande del används till att täcka underskott i andra verksamheter, 
huvudsakligen vinterväghållning. 

6.7.3 Kostenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal serverade lunchportioner totalt/år 
förskola (tusen portioner) 

178 188 114 98 154 

Antal serverade lunchportioner total/år 
grundskola (tusen portioner) 

461 487 283 251 407 

Antal serverade lunchportioner total/år 
gymnasium (tusen portioner) 

73 79 39 46 79 

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, (%) 
procent 

24 22 15 34 37 

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

21 30 28 49 53 

Inköp av ekologiska övriga livsmedel, (%) 
procent 

25 19 14 30 32 

Antal serverade lunchportioner totalt/år förskola (tusen portioner) 

Det prognosticerade antalet portioner är väsentligt lägre än det budgeterade. Dels var 
antalet beräknade platser i förskolan högre när budget lades 2014 än det faktiska utfallet 
under 2015 och dels har beräkningsgrunden för antalet portioner ändrats under året. 
Tidigare räknades alla platta och djupa tallrikar som diskades. Sedan början av detta år 
räknas alla platta tallrikar men endast 50 % av de djupa eftersom allt fler äter soppa som 
en del av den totala måltiden. 

Antal serverade lunchportioner total/år grundskola (tusen portioner) 

Det prognosticerade antalet portioner är väsentligt lägre än det budgeterade. 
Förklaringen är desamma som minskningen i förskolan.  

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent 

Total andel inköpta ekologiska livsmedel (färsk frukt och grönt, kolonial, fryst, färsk 
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fisk/kött och mejeriprodukter). Fortsatt fokus på att få in fler ekologiska varor på 
tilläggsanbud samt en anpassad meny och ökad förståelse för att ekologiska varor kräver 
finansiella resurser bör öka möjligheten för större andel ekologiska inköp. 

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

Mellanmålsfrukt kommer att köpas in och serveras i grundskolorna under höstterminen 
så inköpen kommer att öka och andelen ekologiskt, beroende på tillgång, bör vara hög. 

Inköp av ekologiska övriga livsmedel, (%) procent 

Övrig andel inköpta ekologiska livsmedel (kolonial, fryst, färsk fisk/kött och merparten 
av mejeriprodukterna), undantaget färsk frukt och grönt. Fortsatt fokus på att få in fler 
ekologiska varor på tilläggsanbud samt en anpassad meny och ökad förståelse för att 
ekologiska varor kräver finansiella resurser bör öka möjligheten för större andel 
ekologiska inköp. 

6.7.4 Övriga nyckeltal inom tekniska avdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Skadegörelse, tkr  800 228 376 600 

Klotter, tkr  120 24 24 40 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning, tkr 

 7 460 3 354 7 571 10 000 

Skadegörelse, tkr 

En trend de senaste åren är att skadegörelsen har minskat, 2009 uppgick skadegörelsen 
till 1,7 mkr. Minskningen kan bero på Bålstapolarnas och polisens aktiva arbete med 
ungdomarna i kommunen.  

Klotter, tkr 

Klotter har minskat, men vi har även en minskad "inventering" för att upptäcka klotter i 
och med att vi i nya upphandlingen skiljde på klotter och städ. I den förra entreprenaden 
anmälde entreprenören upptäckt klotter till oss när denne städade och tömde de 
allmänna soptunnorna. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Kostnaderna för vinterväghållning kommer att överstiga budgeterade 7 400 tkr för 
2015. Det är omöjligt att förutspå mängden vinterväghållning men det finns några 
faktorer som påverkat vinterväghållningen i år. Vi upphandlade vinterväghållning till 
förra vintern och vi har för första gången fått en ny entreprenör på de flesta områdena. 
Vinterväghållning är komplext och det tar minst en säsong att lära sig de nya områdena 
och komma på de effektivaste sätten att underhålla vägarna, tillsammans med ett högre 
pris än vid den senaste upphandlingen gör detta att kostnaden har ökat. Det var även 
många och ofta förekommande väderomslag vilket medförde att vi fick halkbeskämpa 
oftare än normalt. Vinterväghållning är något som engagerar allmänheten och vi märker 
av ett ökat krav från medborgarna och då synnerligt från skolor och förskolor. 
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6.7.5 Kultur och livsmiljö 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Bibliotek nettokostnad per invånare, kr 349 343 215 209 347 

. 

6.7.6 Lokalvårdsenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Lokalvård, kr/kvm 113 116 74  116 

Lokalvård, kr/kvm 

Lokalvården bedömer att nå det budgeterade resultatet. 

6.8 Drift- och investeringsredovisning 

6.8.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Kommunfullmäktige -712 -1 173 -981 -1 173 0  

Valnämnd -181 -7 0 -7 0  

Stöd till politiska partier -905 -1 000 -924 -1 000 0  

Revision -940 -1 095 -177 -1 095 0  

S:a övergripande verksamheter -2 737 -3 275 -2 082 -3 275 0  

       

Kommunstyrelsen -1 962 -3 290 -1 869 -3 096 194 1 

KS förfogande 0 0 0 0 0  

Kommunstyrelsens arbetsutskott -117 -48 -17 -48 0  

Kultur- och livsmiljöutskottet 0 -10 -1 -10 0  

Tekniska utskottet -268 -89 -43 -89 0  

Personal och förhandlingsutskott -4 -131 -51 -131 0  

Pensionärsråd -89 -90 -52 -90 0  

Handikappråd -58 -89 -60 -89 0  

Vigselavgift 24 20 15 20 0  

S:a kommunstyrelsen -2 474 -3 728 -2 077 -3 533 195  

       

Kommundirektör -2 349 -2 487 -1 917 -2 703 -216  

Projekt ungdomssatsning -183 -150 0 -150 0  

Medlemsavgifter -2 669 -2 700 -1 529 -2 700 0  

Räddningstjänst -17 540 -18 050 -12 033 -18 050 0  

Säkerhet -263 -274 87 -274 0  

Kansli -3 361 -4 123 -2 043 -3 156 967  
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 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

IT-enheten -9 841 -10 769 -6 031 -10 769 0  

Upphandlingsenheten -2 908 -3 065 -1 998 -3 065 0  

Ekonomienheten -7 571 -6 548 -3 986 -6 020 528  

Försäkringar -1 117 -1 300 -565 -1 110 190  

Kommunikation -3 771 -3 829 -2 597 -3 829 0  

Kontaktcenter -3 429 -3 137 -1 938 -2 961 176  

S:a administrativa avdelningen -55 002 -56 432 -34 560 -54 787 1 645 2 

   0 0 0  

Plan- och  utvecklingsavdelningen -5 388 -5 956 -3 434 -5 502 454  

Summa  plan- och 
utvecklingsavdelningen -5 388 -5 956 -3 434 -5 502 454 3 

   0 0 0  

Personalavdelningen -3 941 -3 992 -2 734 -3 992 0  

Löneenheten -2 569 -2 851 -1 934 -2 851 0  

Summa personalavdelningen -6 510 -6 843 -4 667 -6 843 0  

       

Kultur- och  livsmiljöadministration  -1 834 -1 657 -1 986 -152  

Ung och hälsa  -3 549 -2 325 -3 689 -140  

Föreningar och anläggningar  -14 851 -10 816 -14 564 287  

Kultur och bibliotek  -9 989 -6 148 -9 984 5  

S:a Kultur och livsmiljö -25 194 -30 223 -20 947 -30 223 0  

Summa exkl teknisk avdelning -97 306 -106 457 -67 758 -104 163 2 294  

       

Teknisk ledning -1 323 -2 646 -1 276 -2 006 640  

Gatu-/parkenheten -43 550 -49 648 -30 680 -49 648 0  

Kostenhet -27 428 -29 732 -17 995 -29 502 230  

Fastighetsenhet -3 913 -4 336 -4 002 -6 089 -1 753  

Lokalvårdsenhet -12 290 -12 671 -8 592 -12 671 0  

S:a teknisk avdelning -88 504 -99 033 -65 722 -99 916 -883  

Summa -185 811 -205 490 -133 481 -204 079 1 411  

6.8.2 Kommentarer till driftredovisning 

Kommunstyrelsens budget uppgick till 205 591 tkr enligt KFs budgetbeslut i december. 
Samtidigt beslutades att kommunstyrelsen fick besluta att omfördela budget för arvoden 
till förtroendevalda i samband med omorganisationen. Förändringen ingår i nämndernas 
budgetar. För kommunstyrelsen medförde det att budgeten minskade totalt med 103 tkr 
till 205 488 tkr. 

1. Kommunstyrelsen +195 tkr 
Den politiska sekreterartjänsten tillsätts inte, samtidigt har starten av mandatperioden 
medfört högre kostnader för kommunstyrelsearbetet. 

2. Administrativa avdelningen +1 645 tkr 
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2. Vakanta tjänster inom kansliet och ekonomiavdelningen delar av året ger lägre 
kostnader. Införandet av det nya ärendehanteringssystemet har därför fördröjts, vilket 
ger lägre kapitalkostnader i år. Försäkringskostnaderna är lägre än budget. Övergången 
till ny telefonileverantör från 1 maj beräknas ge 1,8 mkr lägre telefonikostnader för hela 
kommunen per år. Det ger märkbart överskott på kontaktcenters telefonikostnad. 

3. Plan- och utvecklingsavdelningen + 454 tkr 
Kommunen fick 840 tkr bidrag från Naturvårdsverket år 2008 för upprättande av 
naturreservat Granåsen. Bidraget har använts till skötsel av reservatet. Återstående 
520 tkr måste resultatföras eftersom bidraget avsåg anskaffning och inte skötsel. 
Överskott redovisas även från ett energieffektiviseringsprojekt med 90 tkr på grund av 
att kostnader bokförts tidigare år. 

4. Kultur- och livsmiljö 0 tkr 
Budgeten har omfördelats något jämfört med budgetbeslutet i KF till följd av 
omorganisation inom avdelningen. Ytterligare omfördelningar görs för att finansiera 
ökade personalkostnader. Bland annat har en fritidsgårdspersonal ökats i Skokloster. 

Biblioteket rekryterade en barn- och ungdomsbibliotekarie som inte tillträdde förrän i 
augusti. Verksamheten stängde därför två veckor under sommaren, sommaröppet 
började redan från 8 juni, men därmed kom budgeten i balans. 

Beslut om överföring av budget från tekniska avdelningen, enheten gata/park, för 
utomhusfritidsanläggningar fattades av KS, men förändringen har inte genomförts. 

5. Tekniska avdelningen -883 tkr 
Den centrala administrationen inom tekniska avdelningen beräknas göra ett överskott på 
640 tkr, främst beroende på vakanser efter att personal har slutat samt föräldraledighet. 

Gata- och park beräknas gå med nollresultat, men det förutsätter att föreslagna 
besparingar för vägunderhåll och tillgänglighetsåtgärder godkänns. Med dessa åtgärder 
oräknade pekar helårsprognosen på ett underskott om 1,8 mkr där den stora delen 
hänförs till vinterväghållningskostnader. 

Åtgärder för att hålla budget är att 

 inte använda 1 100 tkr av 1 500 tkr av den särskilt tilldelade beläggnings-
budgeten beslutad av KF. 

 inte använda 700 tkr av totala budgeten på 1 000 tkr för tillgänglighetsåtgärder 
för att balansera budgeten, men även för att enheten på grund av personalbrist 
genom sjukskrivningar har svårt att hinna genomföra planerade åtgärder innan 
vintern, med risk för att strategiska gångstråk skulle vara avstängda onödigt 
länge under vintern innan de kan färdigställas våren 2016. 

Kostverksamheten beräknas lämna överskott på 230 tkr, huvudsakligen beroende på 
vakanser som inte har hunnit tillsättas under året. Överskott kompenseras genom ökade 
investeringskostnader. 

Fastighetsenheten beräknas göra ett underskott på 1753 tkr. Orsakerna till detta är 
felaktigt beräknade kapitaltjänstkostnader, energikostnader som omlagts till annan typ 
av fakturering och sent bokade i ekonomisystemet, ej borttagna intäkter från hyresobjekt 
som inte längre finns kvar inom kommunen samt en ej budgeterad 
personalavvecklingskostnad. Flera av dessa förklaringar har bidragit till ett större 
nyttjande av driftmedel än vad annars skulle ha gjorts med kännedom om dessa 
kostnader. Merparten av det underskott som dessa systemmässiga fel orsakar hanteras 
genom minskat underhåll. Hela beloppet går dock inte att hämta in varför underskottet 
beräknas till 1 753 tkr. 
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6.8.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Voteringsutrustning KF  -150   150 1 

Ärendehanteringssystem -148 -2 546 -521 -2 000 546 2 

Stationshuset -1 328      

IT-investeringar -1 578 -1 311 -799 -1 311 0 3 

Möbler gemensamt KS -29 -100  -100 0  

Skyltprogram BCJF, utrustn teater -134 -105  -105 0  

E-arkiv  -500   500 4 

Ekonomi- och inköpssystem  -1 500   1 500 5 

Biblioteket upprustning, belysning -202 -125  -125 0  

Summa -3 420 -6 337 -1 321 -5 291 1 046  

       

Tekniska avdelningen       

Inventarier och utrustning, centralt -1 319      

       

Trafiksäkerhet Futurum -2 344      

Trafiksäkerhet vid Lidl -845      

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0 -500 -62 -500 0  

Utemiljö, utrustning skolor 0 -2 000 -339 -2 000 0  

Utemiljö Futurum -208 -277 -37 -277 0  

Utemiljö Gransäter -77      

Utemiljö Nybygget 0 -300  -300 0  

Utemiljö Skogsbrynet -212      

Utemiljö Viby förskola -62      

Utemiljö Vibyskolan -32      

Parken utanför kommunhuset -894      

Räddningsväg Krägga, belysning  
banvallen -292 -1 200   1 200 6 

Järnvägsparken -1 947      

Kolonilottsområde -357      

Hundrastgård -114      

Cykelparkering vid stationen -28 -72 -65 -65 7  

Viby spår, omläggning & utegym -99 -201 -241 -241 -40  

Sandhopp i Skokloster  -1 000   1 000 7 

Hälsans stig  -150 -138 -150 0  

Elljusspår Skokloster  -100   100 8 

Skatepark Skokloster  -100  -100 0  

Planerat underhåll beläggningar  -8 400  -8 400 0  

Planerat underhåll gatubelysning  -1 000 -169 -1 000 0  

Rehabbassäng tillgänglighet  -150  -150 0  

Ny fotbollsanläggning Futurum  -500  -250 250 9 
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Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Summa Gatu-/parkenheten -7 511 -15 950 -1 050 -13 433 2 517  

       

Slottsbackens förskola fd Junibacken -28 364 -5 867 -988 -2 000 3 867 10 

Verksamhetsförändring Skolnämnd  
Västerängen -2 095 -303 -355 -355 -52  

Sjövägen gruppbostad (fd Oktavia) -10 109      

Verksamhetsanpassning Läraskolan -1 237      

Brand och inbrottslarm -552 -1 448 -451 -1 448 0  

Takåtgärder skola, Västerängsskolan -16 838 -3 419 -6 500 -7 712 -4 293 11 

Arbetsmiljö förskolor -1 376      

Matsal Gymnasieskolan -374      

Simhallen renovering -403 -5 701 -84 -5 701 0 12 

Fullmäktigesalar  tillgänglighet 0 -350  -350 0  

Kvarnkojan, raststugan -163 -137  -137 0  

Ny förskola Gröna Dalen -648 -34 352 -23 277 -34 699 -347 13 

Planerat underhåll fastigheter  -9 000  -9 000 0 14 

Verksamhetsanpassning Futurum  -3 000 -1 575 -1 575 1 425 15 

Västerängsskolan dagvatten  -4 900 -52 -4 000 900 16 

Ny förskola Frösundavik   -31 -500 -500 17 

Västerängsskolan kök   -8 -500 -500 18 

Vibyskolan kök    -500 -500 19 

Takåtgärder Fridegård 0 -8 500 -2 155 -4 500 4 000 120 

Summa Fastighetsenheten -62 159 -76 977 -39 044 -72 977 4 000  

Kostenheten   -35 -225 -225 21 

Summa Tekniska avdelningen -70 989 -92 927 -36 590 -86 635 6 292  

Summa Kommunstyrelsen -74 409 -99 264 -37 910 -90 276 8 988  

6.8.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Kommunfullmäktige beslutade i december om en investeringsbudget på 88 574 tkr för 
kommunstyrelsen exklusive skattefinansierad verksamhet och exploateringar. I mars 
beslutades det om 8 500 tkr till takåtgärder på Fridegård och i samband med behandling 
av årsredovisningen beslutades det om överföring av 2 190 tkr till budget 2015. Den 
totala investeringsbudgeten uppgår därför till 99 264 tkr. 

1. Voteringsutrustning anskaffas år 2016 och budget föreslås överföras till år 2016. 

2. Det nya ärendehanteringssystemet beräknas kosta cirka 1 mkr mindre än budgeterat. 

3. IT- investeringar. Planerad utbyggnad av servermiljön påbörjad men inte slutförd. 
Nya 10Gb-switchar måste anskaffas.Projekt för att införa 802.1x (Portbaserad kontroll 
av nätverksåtkomst) är i uppstartsfas.Inköp av utbildningsdatorer genomförd. 

4. Investeringen i ekonomi- och inköpssystemet genomförs inte. Istället görs en 
uppdatering av befintliga system vilket ger motsvarande funktionalitet. 

5. Projektet för E-arkiv föreslås flyttas till 2016 och budgeten överförs. 
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Tekniska avdelningen 
Tekniska avdelningen har en investeringsbudget på 92,9 mkr, exklusive VA och Avfall, 
och prognosen är att 86,6 mkr kommer att användas i år. 

6 Räddningsväg Krägga var färdigbyggd 2014 och dessa investeringsmedel avser 
åtgärder på den gamla banvallen i Krägga/Stämsvik som kommunen inte äger. Medel 
behöver inte överföras till 2016. 

7. Sandhopp i Skokloster är ett medborgarförslag från några år sedan om att bygga en 
bmx-crossbana i Skokloster. Kommunen förvaltar ingen lämplig mark i Skokloster. 
Diskussioner har förts med Slottsskogens samfällighetsförening om lämplig placering, 
men ingen överenskommelse har nåtts. Osäkert om det är genomförbart och om det 
fortfarande är aktuellt, men det blir inga åtgärder i år. Förslaget är att inte föra över 
medel till 2016 och att projektet läggs ner. 

8. Elljusspår Skokloster. Möten med markägare i Skokloster har genomförts under 
våren för att hitta en placering för ett elljusspår i Skokloster, men ingen lämplig 
placering har hittats. Förslaget är att inte föra över dessa medel till 2016 och att 
projektet avslutas. 

9 Ny fotbollsanläggning Futurum som ersättning för Björkvallen. Medlen avser 
projektering för ny fotbollsanläggning. Gatu- och parkenheten gjorde 2014 en 
förprojektering.  Efter det har flera avdelningar blivit inblandade, bl.a. Kultur och 
livsmiljö och Plan och utvecklingsavdelningen och det har diskuterats om var 
fotbollsanläggningen ska placeras. Den tekniska avdelningschefen har inlett 
diskussioner med de andra avdelningarna. Osäkert när projekteringen kan påbörjas och 
vem som ska genomföra den. Hälften av investeringsmedlen föreslås överföras till 
2016. 

10. Slottsbackens förskola togs i bruk januari 2015 och projektet avslutas i år. Under 
året görs återställning efter evakueringspaviljonger. Utgiften i år bedöms till totalt 
2 mkr. Projektets totala utgift bedöms bli 60,3 mkr. 

11. Takåtgärder Västerängsskolan som omfattar både tak- och fasadarbeten. 
Slutredovisning tillsammans med entreprenör pågår. Kostnaden bedöms idag uppgå till 
cirka 7,7 mkr för året  jämfört med 3 419 tkr i budget. Underskott på cirka 4,3 mkr. 
Projektet har pågått sedan 2013. Merkostnader till stor del för paviljonger som eleverna 
nyttjade medan delar av skolan var avstängd p g a takarbeten. I projektbudgetens 
delbudget för paviljonger avsattes cirka 4,5 mkr inklusive hyra men den verkliga 
kostnaden inklusive alla kringkostnader i form av säker skolväg, markarbeten m m blev 
på cirka 9,4 mkr. Detta är den huvudsakliga kostnadsökningen av projektet. Vid 
projektstart var det ej beslutat var paviljongerna skulle placeras. 

12. Renovering simhallen. Inväntar utredning på vad som ska/bör göras och det är 
därför oklart hur mycket investeringsmedel som förbrukas under innevarande år. 

13. Ny förskola Gröna Dalen. Är inflyttad sedan augusti 2015. Kostnader bedöms 
överskrida budgeten med cirka 347 tkr främst avseende utemiljön. Projektets totala 
utgift blir 35,4 mkr. 

14. Planerat underhåll. Hittills har åtgärder främst utförts i Vibyskola och förskola, 
Fridegård, Futurums sporthall, Skyddsvallen, Gransäterskolan, Gröna Dalenskolan, 
Västerängsskolan, Nybyggets förskola, Medborgarhuset, Räddningsgaraget i 
Skokloster, Kommunförrådet, Ishallen samt Gröna Dalens IP omklädnadsbyggnad. 

15. Verksamhetsanpassningar Futurum. Mindre åtgärder i linje med framtaget 
åtgärdsprogram. Jordgropar har lagts igen. Avvaktar sammanställning av etappindelning 
för vidare åtgärder. Budgeten hålls igen så troligen inga mer kostnader i år på projektet. 
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Förslaget är att resterande 1,4 mkr förs över till 2016. 

16. Västerängsskolan dagvatten. Projektet är upphandlat och ska starta i höst. 
Kostnaden bedöms till 4 mkr i stället för 4,9 mkr. 

17. Ny förskola Frösundavik. Projektering startas i år för att förskola ska kunna stå 
färdig till hösten 2017, underskott överförs till år 2016. Investeringsbudget är beslutad 
till år 2016. 

18. Västerängens tillagningskök och matsal. Projektet påbörjas under hösten och 
beräknas vara klart 2017. Investeringsbudget är beslutad till år 2016, underskott 
överförs till år 2016 

19. Vibyskolans kök och matsal. Programarbete startat och planändring pågår. Utgift i 
år är cirka 500 tkr som inte är budgeterade men som behövs för att kunna klara av 
projektet i tid.Underskott överförs till år 2016, investeringsbudget finns 2016. 

20. Taket på Fridegård. Upphandling är avbruten men åtgärder planeras att starta under 
året men slutföras under 2016 varför bedömd kostnad för 2015 uppgår till 4 500 tkr och 
ytterligare 4 000 tkr kommer under 2016. Total budget på 8 500 tkr bedöms i nuläget 
hålla, men det är först när åtgärder är påbörjade som det säkrare går att säga om budget 
kan hållas. 4 mkr föreslås överföras till år 2016. 

21. Kostenheten investerar i diskmaskiner och nya serveringslinjer. 

6.9 Särskilda uppdrag 

6.9.1 Effektiviseringar 

Personalavdelningen 
Från och med mars 2015 har en tjänst "pensionshjälpen" avropats från kommunens 
leverantör av pensionsadministration, KPA. Syfte är att effektivisera det ökade arbetet 
med personsrådgivning till kommuns anställda. Kostnad: 60 tkr per år. Den beräknade 
inbesparingen utgör cirka 40 procent av en löneadministrativ heltidstjänst. 

Plan och utvecklingsavdelningen 
Ett viktigt effektiviseringsarbete är det fortsatta arbetet med Stadbyggnadsprocessen 
(SBP) och dess implementering i projektarbetet. SBP inkluderar även andra avdel-
ningar, Tekniska, Bygg- och miljö m.fl. Fördelar som ett gemensamt projekt-
styrningssätt, samsyn, arbete över förvaltnings- och avdelningsgränser ger effekter som 
en snabbare och smidigare process och leder till kostnadsbesparingar i slutändan. 

Kansli 
I och med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem så räknar 
kansliet med vissa effektiviseringar av ärendehanteringsprocessen. Dessa yttrar sig 
framförallt i tidsvinster i handläggningsförfarandet av vissa återkommande grupper av 
ärenden. Dessa frigjorda tidsresurser kommer att användas för att utveckla och 
effektivisera tidigare eftersatta områden som arkivering och dokumenthantering. 

Dokument- och ärendehanteringssystemet ger också möjlighet för samtliga 
förvaltningar i Håbo kommun att arbeta mer processorienterat, vilket kommer skapa 
effektiviseringsvinster i både i tid och i rättsäkerhet för kommunen som helhet. 

Upphandlingsavdelningen 
Upphandlingsenheten ser över "mallar" för att effektivisera upphandlingsarbetet. 

Kommunikation 
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Kommunikationsenheten hjälper Biblioteket att flytta deras externa webbplats bibli.se 
till Håbo kommuns webbplats. Detta innebär att Biblioteket slipper att betala drifts-
kostnader för en egen webbplats, samt kan nyttja kommunikationsenhetens resurser för 
skötsel av webbplatsen, utbildning och support till redaktörer samt som backup vid 
sjukdom och semester. 

Kontaktcenter 
Arbetar kontinuerligt med schemat för att bemanna när det ringer mest samt utföra 
handläggning när det ringer minst. På så sätt använder vi effektivast den personal vi har. 

Kultur- och livsmiljö 
Förening och anläggning 
Genom att utnyttja en funktion i lokalbokningssystemet kan vi på ett snabbare och 
säkrare sätt löpande fakturera föreningar och andra som använt våra lokaler. Uppsnabb-
ning av faktureringsrutinerna gäller även då vi fakturerar hyra enligt avtal, vi går från att 
fakturera årsvis i efterskott till kvartalsvis i förskott. Dessa åtgärder medför att vi får en 
bättre överblick över ekonomin. 

Kultur och bibliotek 
Effektiviseringar i form av översyn av rutiner pågår. 

Finskt förvaltningsområde 
Verksamheten inom finskt förvaltningsområde finansieras helt genom ett årligt 
statsbidrag om 660 tkr. Dessa medel måste förbrukas under verksamhetsåret, annars 
sätts nästa års anslag ner med det belopp som inte blivit förbrukat. 

Tekniska avdelningen 
Tekniska avdelningen har under året arbetat fram en rad olika effektiviseringsåtgärder 
som i huvudsak får effekt under kommande år. 

 Kommunens fordonssamordnare har slutat och arbetsuppgifterna har fördelats ut 
på flera händer inom kommunstyrelsens förvaltning. Dessutom har ett större 
ansvar lagts på verksamheterna vad gäller besiktning, service, försäljning och 
skrotning av fordon. 

  Under året har Gata/park upphandlat och köpt in 22 st GPS-enheter som ska 
användas i väghållningsfordonen som utför vinterväghållningen. Dessa kan i 
verksamhetssystem följas live var de befinner sig och vad de har utfört. 
Möjligheten finns då till en bra dokumentation på vinterväghållningen som bl.a. 
kan användas för att kontrollera utfört uppdrag och jämföra mot fakturerad 
kostnad. Verksamhetssystemet och GPS-enheterna har ytterligare funktioner och 
kan användas för olika typer av rapportering eller inventering. Under andra 
årstider kan dessa GPS-enheter användas för andra aktiviteter, t.ex. klippning av 
grönytor, tömning av papperskorgar mm. Detta kommer att effektivisera 
underhållsuppdrag och hjälpa oss att ha kontroll på kostnader. 

 Verksamhetssystemet RoSy som ska användas för planering, prioritering och 
dokumentering av beläggningsunderhåll och annat vägunderhåll kopplat till 
vägområdet kommer att påbörjas under hösten och planeras vara infört och fullt 
fungerande första kvartalet 2016. Detta kommer att effektivisera och optimera 
planering och underhåll av vägnätet. 

 Underhållsplaner finns nu framtagna för kommunens fastigheter vilket kommer 
att effektivisera underhåll och prioritering av åtgärder. 

 Lokalvården har genom att införa alternativa rengöringsmedel minskat den 
negativa miljöpåverkan användandet av traditionella kemprodukter innebär. 
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Detta har även medfört att ett flertal medarbetare slipper allergiska reaktioner. 
 Anpassning av samtliga scheman inom lokalvården har inneburit att vi minskat 

antalet vikarietimmar. 

6.9.2 Justering av taxor och avgifter 

Plan och utvecklingsavdelningen 
Taxa för detaljplaner (timtaxa) följer SKL:s rekommendationer. 

Kultur- och livsmiljö 
Kultur och bibliotek 
En översyn av taxor inför 2016 pågår. 

Förening och anläggning 
Inom förening och anläggning har vi påbörjat en översyn av de avgifter som tas ut vid 
nyttjande av de lokaler som erbjuds föreningsliv, privatpersoner och företag. I samband 
med översynen görs en jämförelse med tre andra närliggande kommuner. Översynen ska 
vara klar till 30 september 2016. En mera genomgripande förändring av avgifternas 
storlek och utformning bör antas i samband med att ett nytt regelverk för förenings-
bidrag antas. En översyn har påbörjats och skall vara klar under andra kvartalet 2016. 

Tekniska avdelningen 

 Fastighetsenheten har inga taxor idag som gäller för tredje man. Det vi 
fortlöpande arbetar med är att hyra in så lite lokaler som möjligt och till så låg 
hyra som möjligt. Och samtidigt försöka avetablera de lokaler vi inte behöver. 
Härigenom kan vi spara pengar. 

 Gata/park ser över taxa för parkeringsanmärkningar där vi idag har 300kr / 
500kr. 

 Hyra av P-platser ses över vid kommunhuset, landstingshuset, skolorna och den 
allmänna "Konsumparkeringen". Idag kostar det 600kr/år (50kr/månad). 

 Gatu/park ser över om att eventuellt införa avgifter för ansökan om 
markupplåtelse. 

 Gatu/park ser över om att eventuellt införa avgifter för tillstånd för att ställa upp 
något på kommunens mark. 

 Gatu/park ser över om att eventuellt införa avgifter för grävningstillstånd. 
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7 VA-enheten 

7.1 Sammanfattning 

VA-enheten förväntas gå med budgeterat överskott om 470 tkr sett till helåret. 
Anledningen till det budgeterade överskottet är att balansera investeringsfonden. 

Reningsverket i Bålsta har visat sig ha brister i den nya delen. I samband med verkets 
garantibesiktning som genomförs i december kommer dessa brister att påtalas för 
entreprenören och åtgärder ska därefter genomföras. Vilka kostnader som landar på 
kommunen är i detta nu oklart. 

Vattenverket i Skokloster har problem med THM, en kemisk reaktion mellan klor och 
avlagringar i ledningarna. VA-enheten har tagit in experthjälp för att komma till rätta 
med problemet. 

7.2 Årets händelser 

En större bräddning i samband med vårfloden tydliggjorde drifts- och 
konstruktionsproblem i det nya avloppsreningsverket i Bålsta. Problemen har kartlagts 
och ska besiktas i samband med den garantibesiktning som ska utföras i december. 

Det har under året varit flera driftstörningar i Skoklosters vattenverk. Utredning av 
åtgärder har handlats upp och utredning görs under hösten 2015. 

2015 har varit ett år av personalomsättning på flera viktiga tjänster. Återbesättning 
kommer att ske under hösten 2015 och vintern 2016. 

7.3 Viktiga förändringar och trender 

Länsstyrelsen har ålagt VA-enheten att inkomma med en kompletterande 
prövotidsredovisning angående miljötillståndet för Bålsta avloppsverk. Utredningen 
pågår och länsstyrelsens beslut i frågan under 2016 kan komma att påverka 
investeringsbehovet i verket. 

En tydlig trend sedan flera år men som är tydlig under 2015 också är ett lägre uttag av 
vatten hos våra kunder. Detta beror på snålspolande toaletter och duschar samt delvis 
regnigare väder. Detta i sin tur skapar problem i ledningsnätet med stilla stående vatten, 
mer fett, fler stopp. Det blir också lägre intäkter till VA-verksamheten i takt med mindre 
vattenförsäljning. 

7.4 Volymer och nyckeltal 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år 1 555 1 710 1 021 913 1 370 

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år 2 348 2 500 1 642 1 389 2 083 

Antal abonnenter, stycken 5 904 6 000 5 904 5 928 6 000 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år 

Flera månader under 2015 har varit kallare och regnigare än historiskt. Det medför att 
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invånarna använder mindre vatten. 

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år 

Med minskad mängd sålt vatten minskar också mängden renat avloppsvatten. 

7.5 Drift- och investeringsredovisning 

7.5.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Vatten och avlopp gemensamt 15 652 13 616 7 548 14 086 470  

Vattenverk drift -2 687 -3 090 -1 636 -3 090 0  

Pumpstationer drift -1 361 -1 440 -703 -1 440 0  

Ledningsnät drift -2 152 -2 894 -1 748 -2 894 0  

Reningsverk drift -6 998 -5 842 -4 449 -5 842 0  

Dagvatten -24 -350 0 -350 0  

Summa 2 430 0 -988 470 470  

7.5.2 Kommentarer till driftredovisning 

VA-verksamheten förväntas följa upplagd budget vilket innebär ett överskott om 
470 tkr. 

7.5.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Omläggningar ledningar -2 891 -3 765 -1 252 -2 000 1 765 1 

Tankstationer -797 -286 -51 -286 0 2 

Exploatering tätort -3 300 0 -99 -8 -8  

Kväverening, Bålsta RV -963 0 0 0 0  

Vatten och reningsverken 0 -5 000 -1 044 -4 000 1 000 3 

Projektering Biskops-Arnö 0 -2 000 -9 -500 1 500 4 

Projektering Katrinedal 0 -1 000 0 -200 800 5 

Ombyggnad Skokloster råvattenintag 0 -2 000 0  2 000 6 

Summa VA enheten -7 951 -14 051 -2 455 -6 994 7 057  

7.5.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1. Arbetet med att omlägga ledningar kommer att intensifieras under hösten och vintern 
men överskjutande delar föreslås föras över till 2016. 

2. Tankstationerna kommer att vara på plats under november 

3. Behovet av investeringar i verken är mycket hög. Under våren och sommaren, 
prioriteringsordningen fastställts. Upphandlingar är planerade. Det som inte upparbetas 
under 2015 föreslås skjutas över till 2016. 

4. Projekteringen pågår. Förväntas pågå in på 2016 och resterande investeringsmedel 
föreslås skjutas över till 2016. 
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5. Projekteringen pågår. Förväntas pågå in på 2016 och resterande investeringsmedel 
föreslås skjutas över till 2016. 

6. Planering pågår internt. Större ombyggnad än förväntan krävs, bland annat behövs 
larm och stängsel. Hela summan föreslås föras över till 2016 eftersom det är under det 
året arbetet kommer att genomföras. 

7.6 Särskilda uppdrag 

7.6.1 Effektiviseringar 

Effektiviseringarna består i huvudsak, i att optimera driften av våra verk. 
Underhållsåtgärder behövs och stora investeringar pågår. 

7.6.2 Justering av taxor och avgifter 

VA-enheten ser över sina taxor mot VA-kollektivet för att få en långsiktig finansiering i 
balans. 
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8 Avfallsenheten 

8.1 Sammanfattning 

Enheten arbetar med att ta fram en ny avfallsplan för Håbo kommun och har i samband 
med det genomfört en hearing i kommunhuset för att få in kommuninvånarnas 
synpunkter på avfallshanteringen. Införandet av e-tjänster har genomförts för att utöka 
servicen för kommuninvånarna vilket skedde i samband med lanseringen av 
kommunens nya hemsida. För att öka servicen till verksamheter och företagare erbjuds 
de sedan i februari e-postfaktura istället för pappersfaktura. På ÅVC Västerskog sorteras 
numera även textil, pall och pallkragar ut för återanvändning och materialåtervinning, 
vilket på sikt medför minskade transport- och förbränningskostnader för verksamheten. 

Avfallsenhetens måluppfyllelse antas bli 100 %. I nuläget har 7 av 11 aktiviteter 
genomförts och resterande förväntas vara genomförda under året. 
 
Årets prognos är på - 900 tkr. Avfallsenheten har en fond på + 2 633 tkr och budgeten 
lades för att beta av fonden som bör ligga på +/- 0 inom en treårsperiod för att komma 
nuvarande avfallsabonnenter till nytta. Under hösten kommer avfallsenheten att påbörja 
arbetet med att ta fram en 10-årsplan för avfallstaxan för att få en långsiktigt hållbar 
taxa där hänsyn tas till befolkningsökning, framtida investeringar och avfallsfonden. 

8.2 Årets händelser 

Matavfallsprojektet är avslutat och enbart några flerbostadshus och verksamheter 
återstår. Under året har avfallenheten genomfört medborgardialog i samband med 
arbetet med Håbo kommuns avfallsplan, erbjudit skolor och förskolor studiebesök på 
ÅVC Västerskog. Enheten har även påbörjat utredningar om alternativa 
insamlingstjänster inom avfallsområdet för att få fram bra underlag inför kommande 
entreprenadupphandlingar. Nuvarande avtal löper ut hösten 2017. 

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

Ett nätverk är bildat tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner då 
vi alla är 4 mindre fristående kommuner. Det första gemensamma projektet gäller 
utvecklingsmöjligheter på återvinningscentralerna och möjligheter till samtransporter.  

8.3 Viktiga förändringar och trender 

Avfallshanteringen är en bransch som är under ständig utveckling och fler och fler 
fraktioner kan sorteras ut och materialåtervinnas. Regeringen har på förslag till ny 
ansvarsfördelning gällande förpackningsavfall vilket innebär att kommunerna kommer 
att samla in avfallet hos hushållen och sedan lämna över det insamlade materialet till 
producenterna mot en ersättning. Producenterna ska, precis som idag, ansvara för att det 
insamlade avfallet återvinns på ett korrekt sätt. En utredare har tillsatts för att ge förslag 
på hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen, hur tillsynen ska gå till, 
vilka konsekvenser det förändrade ansvaret får för alla olika parter och också lämna ett 
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författningsförslag som lägger fast regelverket. Uppdraget ska vara slutfört den 31 mars 
2016. 

För att Håbo kommun ska kunna fortsätta ha en bra, tillgänglig och miljövänlig avfalls-
hantering och för att vi ska kunna utveckla den i framtiden så finns behov av att se över 
insamlingsalternativ och att utöka den befintliga ytan på ÅVC Västerskog. Enligt nya 
riktlinjer från Naturvårdsverket kommer arbetet med återanvändning fokuseras på i 
framtiden. 

8.4 Volymer och nyckeltal 

Inför 2015 har avfallsenheten utökat antalet nyckeltal för att göra det lättare att jämföra 
med andra kommuner. Nyckeltalen är framtagna av branschorganisationen Avfall 
Sverige. 

8.4.1 Avfallsenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 92 627 96 000 63 366 65 992 96 000 

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

30 35 30 32 32 

Hushållsavfall i kärl, till biologisk återvinning, 
ton/år 

 767  534 767 

Hushållsavfall i kärl, till energiutvinning, ton/år  3 190  2 289 3 250 

Hushållsavfall till materialåtervinning, ton/år  1 585  1 056 1 585 

Grovavfall till biologisk återvinning, ton/år  670  463 665 

Grovavfall till materialåtervinning, ton/år  910  1 098 1 580 

Grovavfall till energiutvinning, ton/år  3 560  2 632 3 620 

Grovavfall till deponi, ton/år  70  34 62 

El-avfall från hushåll, ton/år  419  279 419 

Farligt avfall från hushåll, ton/år  96  61 96 

Total mängd avfall, kg per person  560  354 600 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besök på återvinningscentralen ökar stadigt, främst på grund av 
renoveringstrenden. Besök från villahushåll och flerbostadshus ökar mest. 

Grovavfall till materialåtervinning, ton/år 

Avser metall, gips, däck, sten, grus, betong, planglas, wellpapp och fettavfall insamlat 
på återvinningscentralen. Antalet besök har ökat med över 2 600 jämfört med samma 
period föregående år, vilket i sin tur har lett till ökade avfallsmängder, främst på metall, 
gips och wellpapp. Metall och wellpapp ger intäkter och medför bara transportkostnader 
medan gips ger både ökade behandlings- och transportkostnader. Sammantaget påverkar 
inte detta ÅVC-budgeten nämnvärt men verksamhetsmässigt har det lett till ett hårdare 
tryck på anläggningen. 

8.5 Drift- och investeringsredovisning 

Antalet besökare på ÅVC Västerskog ökar stadigt, liksom avfallsmängderna, även 
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hushållsavfallsmängderna ökar. Sammantaget ger detta ökade transport- och 
behandlingskostnader. Årets prognos på driften är på - 900 tkr. Avfallsenheten har en 
fond på + 2 633 tkr och budgeten lades för att beta av fonden som bör ligga på +/- 0 
inom en treårsperiod. Under hösten kommer avfallsenheten att påbörja arbetet med att ta 
fram en 10-årsplan för avfallstaxan för att få en långsiktigt hållbar taxa där hänsyn tas 
till befolkningsökning, framtida investeringar och avfallsfonden. 

8.5.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Avfallshantering 2 268 3 699 2 074 2 660 -1 039 1 . 

Kundtjänst VA/Avfall 211 0 -162 0 0  

ÅVC Västerskog -3 523 -3 699 -2 534 -3 560 139  

Summa -1 044 0 -622 -900 -900 2 . 

8.5.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Årets budget planerades med ett underskott på - 900 tkr för att successivt utjämna 
avfallsfonden. Under året har planen förändrats och avfallsenheten kommer att påbörja 
arbetet med att ta fram en 10-årsplan för avfallstaxan för att få en långsiktigt hållbar 
taxa där hänsyn tas till befolkningsökning, framtida investeringar och avfallsfonden. 

2. Årets prognos är på - 900 tkr. Avfallsenheten har en fond på + 2 633 tkr och budgeten 
lades för att successivt minska fonden som bör ligga på +/- 0 inom en treårsperiod för 
att komma nuvarande avfallsabonnenter till nytta. 

8.5.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Körplåtar ÅVC 0 0 0 0 0  

Ombyggnad ny ÅVC -165 -335 0 -335 0  

Säker ÅVC anläggning -143 0 0 0 0  

TV-skärm utomhus -46 0 0 0 0  

Summa -354 -335 0 -335 0  

8.6 Särskilda uppdrag 

8.6.1 Effektiviseringar 

Avfallsenheten har genomfört flera effektiviseringar under året, både gentemot kunder 
men även inom verksamheten. 

E-tjänster och E-faktura har införts för att utöka servicen för kommuninvånare och 
företagare vilket har lett till en minskad pappersförbrukning. Efter årsskiftet kan enheten 
göra en bedömning av de ekonomiska effekterna samt eventuell tidsbesparing för 
kontaktcenter. 

Avfallsenheten sorterar sedan i juni ut textil på ÅVC Västerskog. Tidigare gick enbart 
hela och rena textilier till återanvändning medan trasiga och smutsiga textilier gick till 
förbränning. Avfallsenheten får minskade transport- och förbränningskostnader och 
trasiga och smutsiga textilergår till återvinning. Entreprenören står för alla kostnader 
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och all textil tas till vara. Efter årsskiftet kan enheten göra en rimlig bedömning av de 
ekonomiska effekterna. 

Enheten har också påbörjat utsortering av pall, pallkragar etc för återanvändning. 
Tidigare gick de till energiutvinning. Utsorteringen kommer att ge en liten intäkt men 
framförallt minskade transport- och förbränningskostnader. Efter årsskiftet kan enheten 
göra en rimlig bedömning av de ekonomiska effekterna. 

Ett nätverk är bildat tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner då 
vi alla är 4 mindre fristående kommuner. Det första gemensamma projektet gäller 
utvecklingsmöjligheter på återvinningscentralerna och möjligheter till samtransporter. 

8.6.2 Justering av taxor och avgifter 

Under hösten kommer avfallsenheten att påbörja arbetet med att ta fram en 10-årsplan 
för avfallstaxan för att få en långsiktigt hållbar taxa där hänsyn tas till 
befolkningsökning, framtida investeringar och avfallsfonden. 
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9 Överförmyndarnämnden 

9.1 Sammanfattning 

Verksamheten 
Verksamheten har utökats med en samordnare/handläggare på heltid från den 1 april. 
Verksamheten har då kunnat arbeta fram bättre rutiner för handläggningen och därmed 
bättre möta behov hos både gode män, förvaltare och huvudmän. 

Måluppfyllelse 
Nämnden uppfyller 4 av 7 mål för 2015. Förbättringsarbetet behöver fortsätta när det 
gäller att säkra rutiner för att ersättningar till gode män och förvaltare utbetalas i rimlig 
tid. 

Ekonomi 
Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott om 40 tkr vid årets slut. Anledning till 
det är fler uppdragstagare. 

9.2 Årets händelser 

Under året har det anställts en samordnare/handläggare som förutom 
handläggningsuppgifter har i uppdrag att utveckla verksamhetens rutiner för att säkra en 
god kvalitet. 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat vilket inneburit fler gode män och mer 
administrativt arbete kring återsökning av kostnader som kommunen haft. 

9.3 Måluppfyllelse nämnder 

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

9.3.1.1 Ensamkommande flyktingbarn ska ha en god man inom högst 10 dagar efter 

det att man anlänt till kommunen. 

 Uppfylls 
Målet är uppfyllt. Nästan alla ensamkommande barn har en god man inom 10 dagar. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
90 % av de ensamkommande flyktingbarnen ska ha fått en god man 
inom 10 dagar. 90% 98% 

9.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

9.3.2.1 Om komplett redovisning inkommer före den 31 januari ska ersättningen till 

gode mannen/förvaltaren betalas ut senast den 31 mars. 

 Uppfylls inte 
Målet är inte uppfyllt. Verksamheten behöver fortsätta arbetet med att utveckla 
handläggningsrutinerna så att utbetalning till gode män/förvaltare kan ske i rimlig tid 
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från och med 2016. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Andel av inkomna redovisningar där ersättning utbetalats senast den 
31 mars. 90% 50% 

9.3.2.2 Om komplett redovisning inkommer senast den 1 mars utbetalas ersättning till 

god man/förvaltare senast före midsommar. 

 Uppfylls inte 
Målet är inte uppfyllt. Verksamheten behöver fortsätta arbetet med att utveckla 
handläggningsrutinerna så att utbetalning till gode män/förvaltare kan ske i rimlig tid 
från och med 2016. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Andel av inkomna redovisningar där ersättning utbetalats före 
midsommar. 90% 60% 

9.3.2.3 Gode män/Förvaltare som väljer att avsäga sig sitt uppdrag ska vara så få som 

möjligt. 

 Uppfylls 
Målet är uppfyllt. Det är få gode män/förvaltare som väljer att avsluta sitt uppdrag. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Högst 5 % av gode männen/förvaltarna väljer 2015 att avsäga sig sitt 
uppdrag. 5% 3% 

9.3.2.4 Minst 10 nya gode män/förvaltare ska rekryteras under 2015. 

 Uppfylls 
Målet är uppfyllt. Verksamheten har lyckats rekrytera det antal gode män/förvaltare som 
behövs. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Antal rekryterade gode män /förvaltare under året. 10 11 

9.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

9.3.3.1 Under 2015 utreda förutsättningarna för elektronisk årsredovisning från och 

med 2016 

 Uppfylls inte 
Målet är inte uppfyllt. Verksamheten saknar idag programvara för att möjliggöra 
elektronisk årsredovisning. Ambitionen är att detta kan införas från och med 2017. 
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9.3.4 Under 2015 ska alla gode män, förvaltare och förmyndare kallas till minst 2 
kurser och 1 informationsträff 

 Uppfylls 
Verksamheten har hållit/kommer att hålla de utbildningar som planerats för 2015. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Utbildning och information 3 3 

9.4 Viktiga förändringar och trender 

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera har ändrats i syfte att få en 
jämnare fördelning av mottagandet av ensamkommande barn över landet. Lagändringen 
ger Migrationsverket utökade möjligheter att ålägga kommuner med skyldighet att 
ordna boende för ensamkommande barn. Antal ensamkommande flyktingbarn förväntas 
öka under 2015. 

9.5 Intern kontroll 

Verksamheten är i sin grund en kontrollverksamhet som har till uppgift att granska de 
årsräkningar som kommer in från förvaltare/gode män. Den stora bristen är att vi inte 
lyckats betala ut ersättningar i rimlig tid och det pågår ett löpande arbete med att 
förbättra dessa rutiner. 

9.6 Drift- och investeringsredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Överförmyndare -1 364 -1 318 -908 -1 358 -40 1 

9.6.1 Kommentarer till driftredovisning 

1. Överförmyndare 

Nämnden beräknar att få in fler gode män under 2015. Förvaltningen har utökat sin 
verksamhet med en tjänst som arbetar heltid. Antalet ärenden har ökat och således även 
intäkterna i form av bidrag från migrationsverket. 

9.7 Särskilda uppdrag 

9.7.1 Effektiviseringar 

Några ekonomiska effektiviseringar har inte kunnat göras i verksamheten. Löpande 
pågår ett arbete med att effektivisera handläggningen. 

9.7.2 Justering av taxor och avgifter 

Överförmyndarnämnden tar inte ut några avgifter eller taxor för sitt arbete. 
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10 Bygg- och miljönämnden 

10.1 Sammanfattning 

Året hittills har kännetecknats av högtryck inom kommunens byggande. Det är många 
som vill bygga nytt, om och till i kommunen. Det gör att trycket på bygglov-
avdelningens verksamhet varit högt liksom för våra kart- och mättjänster. Dessutom blir 
handläggningstiderna längre än önskvärt för många ärenden. Samtidigt som många 
enklare ärenden har en snabb handläggningstid på mindre är en vecka. 

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

Bygg- och miljönämnden har för verksamhetsåret 2015 tagit fyra mål som viktiga för 
förvaltningen att uppfylla. Nu kan konstateras att ett av målen kopplat till NKI, nöjd-
kund-index, är uppfyllt. Ett målområde som handlar om att främja en bättre 
inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler troligen inte kommer att kunna uppfyllas 
innan årets slut. Resultatet mäts bland annat genom antalet planer som verksamheterna 
upprättar för sin egenkontroll, och än har ingen verksamhet lämnat in någon ny plan. 
Två av de andra målområdena beräknas kunna bli uppfyllda till årets slut. 

Ett resultat av den högkonjunktur som råder är att intäkterna blir relativt höga, och per 
den sista augusti ser utfallet väldigt bra ut. Prognosen som görs för årsutfallet pekar på 
ett överskott om cirka 1 160 tkr. Förklaringen är till största delen högre intäkter än 
budget och till en mindre del är det lägre kostnader är budget som ger detta 
sammanlagda överskott. 

10.2 Årets händelser 

Under sommarhalvåret har projektet med att införa nytt höjdsystem RH 2000 fortsatt 
genom höjdmätningar i Skokloster. Det innebär att samtliga erforderliga mätningar är 
genomförda, och övergången planeras till 2016. 

Miljöavdelningen har medverkat i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om 
inomhusmiljö i skolor med fokus på egenkontrollen vad gäller städning och ventilation. 
Besök i samtliga skolor har gjorts. Avdelningen har även medverkat i Jordbruksverkets 
och Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om användning av 
bekämpningsmedel inom lantbruket, där besök har gjorts hos kommunens tolv största 
växtodlare. 

Miljöavdelningen har handlagt en ökad mängd tillståndsansökningar för nya enskilda 
avlopp. Detta är ett resultat av den tillsyn som avdelningen har utövat de senaste åren 
där det har ställts krav på att många äldre avloppsanläggningar måste göras om. Under 
detta år har miljöavdelningen fokuserat avloppstillsynen till de fastighetsägare i 
kommunen som har minireningsverk som enskild avloppslösning, och att de bedriver 
den egenkontroll som behövs för att minireningsverken ska fungera tillfredsställande. 

I syfte att förbättra tillgängligheten gällande bygglov har förvaltningen haft Öppet hus 
vid ett par tillfällen under våren. Det var stor uppslutning och uppskattat. En del 
förändringar har gjorts i samverkan mellan kontaktcenter och förvaltningen, men det 
finns fortfarande en del förbättringar att göra för att det ska bli så optimalt som möjligt. 

Från maj månad har bygglovavdelningen haft en markant ökning av antalet 
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bygglovsansökningar, vilket också bekräftas av utfallet i delårsbokslutet för augusti då 
en ökning om nära 25 % av antalet beslut i bygglovs- och anmälningsärenden 
uppnåddes. 

En del av denna ”bygg-boom” låg i en fördubbling av antalet nybyggda enfamiljshus 
som vid halvårsskiftet överskred det totala antalet nybyggda enfamiljshus för hela 2014. 
Bygglov har beslutats för Håbohus byggnation av 110 lägenheter i Kyllers backe. 

10.3 Måluppfyllelse nämnder 

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

10.3.1.1 Främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler genom ökad 

samordning mellan bygg och miljö. 

 Uppfylls inte 

Genom en rad aktiviteter inom tillsynsområdet gällande inomhusmiljön i förskole- och 
skollokaler är avsikten att påskynda takten att uppnå goda inomhusmiljöer. Dock är 
flertalet av aktiviteterna förlagda till hösten. Det handlar både om bättre intern 
samordning och gemensamma utbildningstillfällen. I syfte att stötta verksamheter och 
fastighetsägare att upprätta sina planer för egenkontroll är en workshop/-
utbildningstillfälle inplanerat till början av september. Även om ett flertal av 
aktiviteterna genomförs kommer troligen inte samtliga måltal att kunna uppfyllas. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Ökad kompetens genom utbildning. 2 0 

 Ta fram nya rutiner. 1 0 

 
Stötta verksamheter och fastighetsägare med att upprätta plan för 
egenkontroll. 5 0 

10.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

10.3.2.1 Trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog 

tillsammans och gentemot medborgare och företagare. 

 Uppfylls 
Som en röd tråd genom aktiviteterna inom detta målområde är kommunikationen mellan 
handläggare och kunder avgörande. För att handläggare ska kunna vara goda 
ambassadörer och föra en bra dialog med kunder krävs en trivsam och effektiv arbets-
plats. Insikt behövs om vikten av god service och gott bemötande och att det är en av 
förutsättningarna för nöjda kunder. Dessa aspekter lyfts också fram i handlingsplanen 
inom ramen för Förenkla Helt Enkelt som förvaltningen har deltagit i. Fortsatta insatser 
har gjorts med att ytterligare stärka kontaktcenter som första möte gentemot kund. Till-
sammans hölls också två Öppet Hus under våren, och ytterligare två tillfällen planeras 
till hösten. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Öppet Hus 4 2 

 Delta i Förenkla Helt Enkelt och 2015 genomföra förvaltningens del i 7 7 
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 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

handlingsplan. 

 Informationsinsatser gentemot Kontaktcenter. 3 1 

10.3.2.2 Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. 

 Uppfylls 
Bygg- och miljöförvaltningen mäter kundnöjdhet genom så kallat Nöjd-kund-index, där 
vi också får tillfälle att jämföra oss med andra kommuner. Utfallet för förvaltningens 
verksamhet bygglov och miljö & hälsa har i snitt för senaste resultatet ett NKI-index om 
65. Dock ligger bygglov på 61 medan miljö & hälsa ligger på 69. Det finns en 
fördröjning i mätmetoden så att dessa NKI-värden avser verksamhetsåret 2014. I 
september 2015 kommer dessutom en ranking hur företagarna upplever företagsklimatet 
kopplat till myndighetsutövning. Resultatet för 2015 års verksamhet kommer först i 
början av 2016. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Nöjd-Kund-undersökning genomförs. 65 65 

10.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

10.3.3.1 Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och vattenresurser i 

kommunen. 

 Uppfylls inte 
Inom ramen för hållbar tillväxtkommun arrangeras internt en temaserie kring dagvatten. 
Avsikten är att öka vår kunskap och hitta samsyn till hur vi når än bättre 
dagvattenhantering i Håbo kommun. Första utbildningstillfället går av stapeln i början 
av september. 

Processkartläggning kring strandskyddsfrågor kommer att avslutas under hösten. 
Resultatet betyder att förvaltningen kommer att ha tydlig dokumenterad rutin för 
handläggning av dispenser och tillsynsärenden. Samtidigt har utåtriktad information 
förbättrats. 

Innan förvaltningen kan ta fram en egen handlingsplan kopplat till miljöstrategin måste 
först den kommunövergripande handlingsplanen tas fram. 

  

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Ökad kompetens inom natur- och vattenvårdsfrågor 5 3 

 
Genomför och slutför processkartläggning för handläggning inom 
dispens från strandskydd 1 0,9 

 Handlingsplan kopplat till Håbo kommuns miljöstrategi. 1 0 

10.4 Viktiga förändringar och trender 

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en ständigt pågående process som hjälper 
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oss att vara beredda på förändringar i omvärlden som påverkar vår verksamhet direkt 
eller indirekt. Genom omvärldsanalys kan vi förbättra beredskapen och få underlag till 
prioriteringar och verksamhetsutveckling. 

Omvärldens förväntningar 
Förväntningarna och kraven från invånare och företagare på myndighetens 
handläggning ökar. Kraven på allt kortare handläggningstid med en fortsatt hög 
rättssäkerhet är stark. Här gäller det för kommunen att följa med i den tekniska 
utvecklingen som möjliggör för invånare och företagare att hämta information och sköta 
sina ärenden via datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Till exempel använder nu alltfler 
e-tjänsten Mitt Bygge för att söka bygglov. 

Förkortade byggnadsprocesser har diskuterats på riksnivå under lång tid och ett flertal 
statliga utredningar har kommit med förslag på åtgärder. 

Håbo kommun är en attraktiv kommun att bosätta sig i. Kommunen har en hög tillväxt, 
och per sista augusti är invånarantalet 20 200. Konjunkturen i byggbranschen har under 
lång tid varit hög och någon avmattning finns inte i sikte under förutsättning att 
planberedskapen i kommunen är fortsatt hög. Konjunkturläget får en omedelbar 
påverkan på bygglovsavdelningens verksamhet. Detta märks under 2015 med 
osedvanligt högt tryck inom vår bygglovsverksamhet med bland annat längre 
handläggningstider som följd. 
 
Lagar och regler 
Under senare år har en rad förändringar gjorts inom bygglagstiftningen som syftar till 
alltmer långtgående frihet för fastighetsägare av en- och tvåbostadshus. Det finns 
anledning att tro att ytterligare lagförändringar kommer framöver. 

Miljö och klimat 
Arbetet med att minska klimatpåverkan och hantera dess effekter utgör en viktig del i 
miljöavdelningens uppdrag. Därför är också energifrågan en del i tillsynsansvaret. 

10.5 Valfrihet och konkurrens 

Bygg- och miljönämnden har inte tagit beslut om någon Plan för valfrihet och 
konkurrens mot bakgrund av att merparten av bygg- och miljönämndens verksamhet 
handlar om myndighetsutövning där konkurrensutsättning inte är tillämpbart. 

10.6 Intern kontroll 

Bygg- och miljönämnden godkände en plan för intern kontroll i februari 2015, samtidigt 
som fjolårets följdes upp. Årets plan för intern kontroll innehåller 13 områden som 
identifierats som angelägna att särskilt följa upp. I ett flertal av dessa områden finns det 
brister, och det är därför de har valts ut i syfte att förbättra. Några av de mest angelägna 
områdena är: 

 Avslut av gamla ärenden, se till att gamla ärenden avslutas korrekt i 
ärendehanteringsprogrammen. Ärenden ska inte ligga öppna längre än 
nödvändigt. 

 Effektivisera och kvalitetssäkra handläggning gällande strandskyddsärenden och 
olovliga ärenden. 

 I syfte att finna smarta och adekvata jämförelser ska nyckeltal och volymmått 
ses över som används för att jämföra verksamheterna.  

 Se över taxor och avgifter. 
 Ta fram en plan för digital ärendehantering inom bygglov samt förbättra 
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tillgängligheten inom bygglov.  

Planen för intern kontroll stäms av underhand på förvaltningens ledningsgrupp. Inför 
delårsbokslut kan konstateras att några områden ännu inte har hunnits med, vilket 
främst förklaras av att tiden inte har räckt till. I samband med årsbokslutet kommer en 
detaljerad uppföljning ske gentemot bygg- och miljönämnden. 

10.7 Volymer och nyckeltal 

10.7.1 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 85 95 52 50 85 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 20 22 11 5 20 

Antal inspekterade enskilda 
avloppsanläggningar 

63 0 26 4 4 

Antal nya enskilda avloppsanläggningar 24 50 14 16 45 

Antal ärenden per handläggare 163 160 118 97 150 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 
veckor (%) procent 

97 90 97 91 90 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom 
en vecka (%) procent 

93 90 93 85 87 

Handläggningstid för tillstånd till enskilt avlopp 
(dagar) 

 14  3 10 

Handläggningstid för tillstånd till värmepump 
(dagar) 

 14  4 4 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 

Från januari till augusti har 50 livsmedelsanläggningar fått tillsyn. På grund av en del 
sjukfrånvaro hos personal ser miljöavdelningen att det finns en risk att inte alla 
planerade livsmedelskontroller kommer att hinnas med i år. 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 

Flertalet inspektioner av tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter är planerade att utföras under hösten 2015. 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 

De senaste årens tillsyn av äldre avloppsanläggningar har medfört många krav på att 
anläggningar behöver göras om. Under 2015 kommer miljöavdelningens 
avloppshandläggare enbart att fokusera på att handlägga tillstånd för nya anläggningar. 
Detta innebär att ingen tillsyn av äldre enskilda avloppsanläggningar sker under 2015. 

Antal nya enskilda avloppsanläggningar 

Miljöavdelningens tillsyn på äldre avloppsanläggningar resulterar i krav på att 
anläggningar måste göras om och nya tillståndsansökningar genereras. Under senare 
delen av sommaren har miljöavdelningen fått in stort antal ansökningar och det ser ut 
som att många nya avloppsanläggningar kommer att anläggas under hösten 2015. 
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Antal ärenden per handläggare 

Från januari till augusti påbörjades i genomsnitt 97 nya ärenden per handläggare. 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 veckor (%) procent 

Detta nyckeltal visar hur stor andel inspektionsrapporter som färdigställs samt skickas 
ut till verksamhetsutövaren inom tre veckor efter inspektionstillfället. Från januari till 
augusti har 91 % av avdelningens inspektionsrapporter skickats ut inom 3 veckor. 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en vecka (%) procent 

Detta nyckeltal visar i hur stor andel utav miljöavdelningens klagomålsärenden som den 
klagande får återkoppling på hur ärendet kommer att handläggas samt den utpekade 
störningskällan kontaktats inom en vecka efter att klagomålet inkommit. Från januari 
till augusti har denna återkoppling skett i 22 av 26 ärenden. 

Handläggningstid för tillstånd till enskilt avlopp (dagar) 

Detta nycketal visar den genomsittliga handläggningstiden för en tillståndsansökan för 
ett nytt enskilt avlopp. 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 den genomsnittliga handläggningstiden tre 
dagar. 

Handläggningstid för tillstånd till värmepump (dagar) 

Detta nycketal visar den genomsittliga 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 den genomsnittliga handläggningstiden fyra dagar. 

10.7.2 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 100 77 81 66 100 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 76 40 54,4 47 71 

Handläggningstid, veckor 3,8 4 3 2,1 5 

Kundnöjdhet, NKI-index 61 65 71 61 65 

Antal beslut, st 342 320 196 246 370 

Antal överklagade beslut, st 7 5 4 4 5 

Tillsyn externinitierad 10 15  7 13 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Trenden med ett ökat antal ärenden håller i sig och visar på ett årsutfall gällande 
ansökningar per årsarbetare med en ökning om cirka 30 % jämfört med budget. 
Jämförelse över tid blir inte rättvisande då sättet att beräkna årsarbetare har förändrats 
fr.o.m. 2015. Håbo kommun är med i nätverket Bygglovsalliansen som sätter upp 
reglerna för redovisningen för att det ska gå att jämföra kommunerna emellan. 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 

Trenden med ökat antal ärenden medför en direkt ökning av antal beslut för bygglov 
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och anmälningsärenden. Ett ökat antal beslut ger också en betydligt högre intäkt än 
årsbudget. 

Handläggningstid, veckor 

Genom att antalet anmälningsärenden med mycket kort handläggningstid (1-3) dagar 
ökat i förhållande till antalet bygglovärenden, så visar utfallet ett snitt som egentligen 
inte är representativt. Många bygglovärenden har betydligt längre handläggningtid än 
utfallet per sista augusti. Trenden visar ändå på en betydligt längre handläggningstid för 
resten av året på grund av ökad ärendemängd. 

Kundnöjdhet, NKI-index 

Kundnöjdhet anges som ett nöjd-kund-index, NKI-tal, där 100 är högsta betyg. Håbo 
kommun deltar i en servicemätning som genomförs via Stockholm Business Alliance, 
SBA. Det är såväl företag som privatpersoner som ingår i undersökningen. För 2014 
blev NKI 61 för bygglovverksamheten. Förbättringen från 2013 är dock stor, då NKI 
låg på 53. Kundnöjdheten har därmed ökat markant. (Tyvärr är det en eftersläpning på 
NKI-resultatet på nästan ett år). 

Antal beslut, st 

Utfallet för augusti ligger drygt 25 % över utfallet för augusti 2014. 

Tillsyn externinitierad 

Fram till och med augusti är det sju ärenden som inkommit som externt initierade 
tillsynsärenden. Handläggningstiderna för denna typ av ärenden blir ofta utdragen och 
mycket arbetstid går åt. Flera tillsynsärenden innebär dessutom uppföljning av olovligt 
byggande som leder till beslut om bygglov i efterhand med sanktionsavgifter. 

10.7.3 Stab 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Bostadsanpassning, kr/invånare 111 117 56 64 117 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Inför verksamhetsåret 2015 har verksamheten givits resursförstärkning om 150 tkr och 
budget ligger därmed på 117 kr per invånare, vilket ger relativt goda förutsättningar att 
klara en förväntad ökning av bidragsärenden. Utfallet per sista augusti, fördelat på 
aktuellt antal invånare 20 200, ligger inom god marginal för förväntad nivå, och för 
närvarande finns inget som signalerar annat än att budget kan hållas. 

 

10.8 Drift- och investeringsredovisning 

10.8.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Bygg- och miljönämnd -178 -206 -161 -236 -30  

Nämndsadministration -34 -86 -23 -86 0  
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 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Summa  politisk verksamhet -212 -292 -184 -322 -30  

BMF-stab -1 239 -1 726 -955 -1 641 85  

Bostadsanpassning -2 787 -2 970 -1 746 -2 970 0  

Mät, kart och GIS -1 645 -2 124 -1 288 -1 904 220  

Summa  stab -5 671 -6 820 -3 989 -6 515 305  

Byggavdelningen -1 346 -1 107 582 -322 785  

Miljöavdelningen -2 012 -2 258 -888 -2 158 100  

Summa  Bygg- och miljönämnden -9 241 -10 477 -4 479 -9 317 1 160  

Intäkter och kostnader 

Verksam
het 

Budg 
Intäkt 

Budg 
Kostn 

Budg 
SA 

Utfall 
Int 

Utfall 
Kostn 

Utfall 
SA 

Progn 
Int 

Progn 
Kostn 

Progn 
Netto 

Nämnden 0 292 -292 0 184 -184 0 322 -322 

Stab 0 1 726 -1 726 0 955 -955 0 1 641 -1 641 

Bostads-
anp 

0 2 970 -2 970 0 1 746 -1 746 1 2 971 -2 970 

Mät, kart 
& GIS 

790 2 914 -2 124 885 2 173 -1 288 1 200 3 104 -1 904 

Byggavd. 3 271 4 378 -1 107 3 298 2 716 582 3 971 4 293 -322 

Miljöavd. 1 357 3 615 -2 258 1 319 2 207 -888 1 535 3 693 -2 158 

Summa 5 418 15 895 -10 477 5 502 9 981 -4 479 6 707 16 024 -9 317 

10.8.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Mät, kart och GIS + 220 tkr 
Verksamheten inom mät, kart och GIS ger ett överskott som förklaras av större 
intäktsvolym än budgeterat. Det är efterfrågan på nybyggnadskartor, utsättningar och 
lägeskontroller som ligger på en hög nivå under året. Samtidigt uppvisar 
personalkostnaderna högre kostnader än budget beroende på två mätlag under 
sommaren som utfört avvägningar inför nytt höjdsystem. 

2. Bygglovsavdelningen + 785 tkr 
Genom den "byggboom" som för närvarande råder har den stora ärendevolymen gjort 
att bygglovsavgifterna per sista augusti redan överstiger budgeterad intäktsnivå. 
Bedömningen för årsprognosen är att intäkterna blir cirka 700 tkr över budget. 
Samtidigt ser kostnaderna för personal av olika anledningar ut att bli något lägre än 
budget. 

3. Miljöavdelningen + 100 tkr 
Verksamheten inom miljöavdelningen bedöms leverera ett överskott vid årets slut. Detta 
förklaras av såväl något högre intäkter samt något lägre personalkostnader än 
budgeterat. Inom avdelningen har det varit en del längre sjukskrivningar. Under hösten 
har en vikarie tillsatts för att kompensera för sjukfrånvaro. 

10.8.3 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Bygg- och miljöförvaltningen har under 2015 inte haft någon investeringsbudget. 
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10.9 Särskilda uppdrag 

10.9.1 Effektiviseringar 

Inom bygg- och miljöförvaltningen utgör kvalitetsarbete en viktig grundsten som i sin 
förlängning syftar till att finna möjligheter till effektiviseringar. Metoden utgår från att 
synliggöra och att arbeta med ständiga förbättringar i processer och i det dagliga arbetet. 
Därför har tid lagts ned på till exempel kartläggning av processer inom förvaltningens 
ärendehantering. Vid prioritering av vilka processer som analyseras först har kundfokus 
haft stor betydelse. Det vill säga de processer där det har bedömts finnas stor potential 
att finna smartare lösningar, behov av bättre information, utveckla e-tjänst, hitta 
tidstjuvar och liknande som i sin förlängning gagnar kunden. 

Inom ramen för Förenkla Helt Enkelt som kommunen har deltagit i har också 
identifierats en rad åtgärder som är förvaltningsövergripande. Till exempel har 
framkommit att behovet av samverkan internt inom förvaltningar och avdelningar har 
stor betydelse för att arbeta effektivare. Därför pågår arbete i riktning mot ökat 
samarbete och samförstånd om hur de olika kompetenserna bäst samverkar. Inte minst 
viktigt blir det angeläget att hitta samsyn om den projektmodell inom den fysiska 
planeringen och genomförandeprocesser som Håbo kommun ska ha som utgångspunkt. 

Att arbeta med effektiviseringar är nödvändigt för att utifrån våra befintliga resurser 
skapa möjligheter att handlägga allt större volym ärenden. I och med att Håbo kommun 
är så pass expansiv ökar ärendevolymen stadigt. Det bedöms dock inte tillämpbart att 
uppskatta vad detta kan betyda i monetära enheter. Samtidigt kan konstateras att det 
trots effektiviseringsarbete behövs resursförstärkning för att klara ökad ärendevolym 
samt ha rimlig handläggningstid och även klara god rättssäkerhet. 

10.9.2 Justering av taxor och avgifter 

Bygg- och miljöförvaltningen har identifierat behov av att se över plan- och 
bygglovstaxan. Främsta anledningen till det är att det finns en del ärendetyper där 
avgiften bedöms bli hög i förhållande till komplexitet och insats. Samtidigt har Sveriges 
Kommuner och Landsting tagit fram ett förslag till ny normaltaxa där avgiftsnivåerna 
för större byggnadsvolymer föreslås bli billigare och mindre byggprojekt ges en något 
högre avgift. Det behövs utföras en ingående analys där de båda normaltaxorna jämförs 
och utifrån det kan sedan slutsatser dras hur arbetet bör fortskrida. Analysen påbörjas 
under hösten 2015, men beslut väntas kunna tas först under första halvåret 2016. 

Även taxan enligt miljöbalken har förvaltningen bedömt behöver ses över. Insatsen 
kräver tid för analys och slutsatser och bedömningen är att det blir först under första 
halvåret 2016 som underlag för beslut finns framme. Analysen har dock redan 
påbörjats. Det kan noteras att justeringen i taxan endast marginellt bedöms påverka det 
ekonomiska utfallet. Hösten 2014 justerades själva timtaxan för att ligga i god nivå med 
omkringliggande kommuner. 

Gällande taxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena togs beslut om ny taxa 
hösten 2014 och förvaltningen kan inte nu se anledning till att justera den. Samtidigt 
som beslut om ny taxa togs justerades också själva timtaxan. 

11 Barn- och utbildningsnämnd 

11.1 Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och kommunal 
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musikskola. 

Verksamheten 

Under 2015 har två nybyggda förskolor öppnats, Slottsbacken i Skokloster och Gröna 
Dalens förskola i centrala Bålsta. Omsorg på obekväm tid har fortsatt att expandera 
under året för att möta det ökade behovet. Gröna Dalens grundskola utöka med skolår 8 
till att bli F-9 skola 2016. Förberedelseklassverksamhet inom grundskola, modersmåls-
undervisning och språkintroduktion på gymnasiet har ökat under året på grund av det 
ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar till kommunen. En nordisk musik-
festival anordnades av musikskolan under våren med över 100 deltagande barn och 
ungdomar. 

Måluppfyllelse 

Elevernas meritvärden i skolår 9 når 209 poäng år 2014 och jämförelsevärden har ännu 
inte publicerats. Andel behöriga till gymnasiet är positiva 90 %, medan andelen elever 
med godkända betyg i alla ämnen enbart är 66%. För gymnasiet ligger betygspoängen i 
nivå med riket i övrigt. Enkätundersökning visar att elever i musikskolan är mycket 
nöjda med verksamheten. 

Ekonomi 
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,8 mkr för året 2015. Det 
största underskottet återfinns på grundskoleverksamheten medan förskoleverksamheten 
och gymnasieverksamheten redovisar ett överskott. I underskottet finns även vissa 
engångskostnader med till en kostnad av cirka 3 mkr. Det är kostnader som inte 
förväntas återkomma kommande år. 

11.2 Årets händelser 

11.2.1 Förskoleverksamhet 

En omorganisation har genomförts på ledningsnivå från och med 150701 och ledningen 
består nu av en verksamhetschef samt 6 förskolechefer. Verksamhetschef uppdrag 
innefattar också ett utvecklingsledaransvar. 

Två nybyggda förskolor har öppnats under 2015. Slottsbackens förskola i Skokloster 
öppnades i januari och invigdes 150313. Gröna dalens förskola med 6 avdelningar 
öppnades i augusti och invigs den 150924. 

Vi ser en trend att antalet barn i förskolan för tillfället minskar. Antalet platser i 
förskolan i centrala Bålsta beräknas bli fylld då verksamheten anpassats efter behovet. 
Planering sker av eventuell start av flera avdelningar i januari då behovet av omsorg 
ökar igen. 

Omsorg på obekväm arbetstid så kallad ”Nattis” startade hösten 2014. Det har varit 
svårt att beräkna och uppskatta behov och verksamhetens utformning. Verksamheten 
har utökats under året och beräknas växa ytterligare då efterfrågan är fortsatt stor. Idag 
erbjuds barn 1-12 år omsorg på obekväm tid. 

11.2.2 Skolverksamhet 

Grundskola inklusive förskoleklass och fritids 
Gröna Dalen har fortsätter att utvecklas till en F-9 skola. Läsåret 2015/2016 har man 
årskurserna F - 8. Skolan har därmed blivit attraktivare. 

Raul Wallenbergskolan i Skokloster som övertog verksamheten från MIU-skolan hösten 
2014 har under det dryga år de funnits ökat sitt elevantal. De flesta nya elever har 
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kommit från Slottsskolan som minskat sitt elevantal i motsvarande grad. 

Under året har inströmningen av direktkommande barn visat en ökande tendens. Det är 
Gransäterskolan som i första hand tagit emot ensamkommande barn och inflyttande 
elever från olika länder. 

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

Ombyggnationen av Västerängsskolan har avslutats och alla elever har kunnat flytta in i 
nyrenoverade lokaler. 

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

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

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Under 2015 har Fridegårdsgymnasiet ökat antalet ungdomselever vid höstterminens 
start med ca 50 elever. Fler elever från andra kommuner väljer Fridegård, liksom allt 
fler Håboungdomar. 

Fridegårds långsiktiga arbete med varumärke och kvalité har efter 3 år nu givit resultat 
att alla klasser i årskurs 1 är fulla med 32 elever vardera och två paralleller på 
Ekonomiprogrammet, förutom Naturvetenskapsprogrammet, som dock ökat elevantalet 
och nu är 22 elever. Fridegårdsgymnasiet har också startat den nya verksamheten 
Språkintroduktion som nu är egen klass på ca 25 elever. 

För att ytterligare öka Fridegårds varumärke också som en arbetsplats som står för 
kvalitè har lärarnas undervisningsansvar sänkts från riktmärket 700 kurspoäng till 600 
kurspoäng per läsår. 

Elevunderlaget för Gymnasiesärskolan sjunker, liksom för Särskild utbildning för 
vuxna. Dessa verksamheter samlas i ett arbetslag för att bibehålla kompetensen. 

Antalet elever på Kämpe och IM är detsamma.  

Elevantalet på SFI är stadigt. efterfrågan på enstaka kurser på komvux har sjunkit, men 
efterfrågan på yrkesutbildningar har varit mycket stor och Håbo vuxenutbildning har 
fått säga nej till många sökanden. 

Musikskola 
Den nordiska musikfestivalen med 100 deltagare upptog mycket tid från januari fram 
till mars då den genomfördes. Alla nya yngre pianoelever (årskurs 3) fick plats enligt 
musikleksgarantin, detta tack vare ny undervisningsmetod i storgrupp. Musikskolan 
utökade antalet uppträdanden under vårterminen jämfört med föregående år och 
samtliga kurser i musiklek, teaterlek, musikal, gitarrgrupper, pianogrupper hade 
separata avslutningar där man bjöd in publik. Samarbetet med Upplands-Bro och 
Järfälla mynnade ut i ett antal konserter med den gemensamma kammarorkestern. 

11.2.3 Administration 

Under året har, och kommer, förvaltningen kliva in i flera nya e-tjänster och 
handläggnings- och beslutsstödssystem såsom skolvalsmodul, in- och utflyttsmodul, 
skolskjutssystem, modul för placering i förskola. Dessa system ger helt nya arbetssätt 
och processer. Systemen leder till en ökad service för medborgarna och en större 
rättsäkerhet. Medborgarna kan ansöka om våra tjänster dygnet runt, de kan själva 
uppdatera sina uppgifter och följa sina ärenden var som helst i världen. 
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11.3 Nationella skolresultat 

Årskurs samt skolresultat Håbo Kommun, samtliga 
huvudmän Riket 

Åk 9, slutbetyg vt 2014 

Genomsnittligt meritvärde i slutbetyg från 
åk 9 

209 * resultat ännu ej publicerade 

Andel med betyg i alla ämnen i åk 9: 66% * resultat ännu ej publicerade 

Behörig till gymnasiet: (=behörig till 
yrkesprogram som har de lägsta 
behörighetskraven) 

90% * resultat ännu ej publicerade 

Resultat på nationella prov Håbo 
Kommun 

Håbo Kommun, samtliga 
huvudmän 

Riket 

Åk 6, Nationella prov. Andel som uppnått minst godkänt 

Svenska resultat ännu ej publicerade resultat ännu ej publicerade 

Matematik resultat ännu ej publicerade resultat ännu ej publicerade 

Engelska resultat ännu ej publicerade resultat ännu ej publicerade 

Åk 9, Nationella prov. Andel som uppnått minst godkänt 

Svenska resultat ännu ej publicerade resultat ännu ej publicerade 

Matematik resultat ännu ej publicerade resultat ännu ej publicerade 

Engelska resultat ännu ej publicerade resultat ännu ej publicerade 

Gymnasieskola Håbo kommun, samtliga 
huvudmän 

Riket 

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning hemkommun, 
genomsnitt 

13,8 13,9 

Gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år, inkl IM (%) 

72,5 78,3 

Gymnasieelever som gått över till 
universitet/högskola direkt efter avslutad 
gymnasieutbildning (%) 

16,2 16,2 

Gymnasieelever som börjat på 
universitet/högskola inom 3 år efter 
avslutad gymnasieutbildning (%) 

40,0 36,1 

* preliminära resultat och endast från kommunala skolor, resultaten för de fristående skolorna ännu ej publicerade. 
De officiella resultaten publiceras i oktober/november. 

11.4 Måluppfyllelse nämnder 

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

11.4.1.1 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och 

fritidsaktiviteter 

 Uppfylls 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Deltagande barn och ungdomar ska tycka att aktiviteterna är 
relevanta för dem. 100% 100% 
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11.4.1.2 Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens val av 

gymnasieskola/vuxenutbildning. 

 Uppfylls inte 
Trots fortsatt sjunkande ungdomskullar ökar antalet elever som väljer Fridegård. Läsåret 
15/16 är det sista läsår ungdomskullarna går nedåt, sedan ökar de så långt fram vi kan 
se. Fridegårdsgymnasiet börjar bli trångbodda, samtidigt som Fride ungdomsgymnasiet 
blir allt populärare, ökar också IM genom språkklasser, SFI-verksamheten är stadigt 
relativt stor, liksom Kämpe och IM. 

Vuxenutbildningen har kunnat erbjuda 76% av ansökningar från den prioriterade 
grupper. Kurser vi har i egen regi har till stor del blivit beviljade. De som inte blivit 
beviljade har ansetts ha de kunskaper kurserna avsett att ge eller så har kurserna elever 
sökt inte ingått i deras studieplaner. När det gäller kurser i annan regi är måluppfyllelsen 
lägre. En anledning är att endast en liten andel yrkesvux blir beviljad. Anledningen är 
att statsbidraget för 2015 är betydligt lägre än vad behovet (sökande elever) har varit. 
De elever som inte blivit beviljade har haft någon form av anställning och av den 
anledningen inte ansetts ha en svag ställning på arbetsmarknaden – detta trots sin låga 
utbildning. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Andelen elever, av det totala antalet, som väljer nationella program 
som erbjuds på Fridegårdsgymnasiet, ska välja Fride och Kämpe. 75% 69% 

 Vuxenutbildningen ska kunna erbjuda kurser till prioriterade grupper 100% 76% 

11.4.1.3 Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina individuella 

förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst godkända betyg i alla sina 

ämnen. 

 Uppfylls inte 
Observera att utfallet i augusti endast kommer från de kommunala skolorna. Resultaten 
från de fristående skolorna är ännu inte publicerade. Värdena förväntas bli högre när 
dessa skolor inkluderas. Eftersom målet är att alla elever minst skall uppnå godkänt 
kommer målet inte att nås. Ett omfattande arbete pågår för att så tidigt som möjligt 
upptäcka de elever som riskerar att inte nå målen och sätta in åtgärder. 

De elever som våren 2015 lämnade åk 9 har, åtminstone i de kommunala skolorna, varit 
strategiska i sitt förhållande till vilka program de söker på gymnasiet. Eleverna har ett 
ganska högt meritvärde, och behörigheten till gymnasieprogrammen är hög. Men 
andelen elever som har godkänt i alla ämnen är lågt. Vår bedömning är att eleverna har 
"valt bort" ämnen som de bedömt inte kunna påverka behörigheten till förmån för ett 
bättre resultat i de ämnen som gjort det. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Andelen elever som når målen i alla ämnen 80% 66% 

 Genomsnittligt meritvärde 215 209 

11.4.1.4 Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och hälsofrämjande för 

barnen, eleverna och personalen. 

 Uppfylls 
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Vår bedömning är att arbetsmiljön i förskola och skola är trygg. I förskolan överträffas 
den upplevda tryggheten måltalet och i skolan har utfallet ökat från förra året. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 Upplevd trygghet och trivsel (skola) 92% 85% 

 Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola) 96% 97% 

11.4.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

11.4.2.1 Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo. 

 Uppfylls 
Förtroendet för skol- och förskoleverksamheterna har stadigt ökat de senaste åren. Dock 
har skola fortfarande en bit kvar innan målet är helt nått. Vår bedömning är att det med 
stigande resultat så stiger också förtroendet för verksamheten. Hur vi samverkar med 
vårdnadshavarna har också stor betydelse. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Samspelet mellan alla som möts i förskolan utmärks av respekt och 
förtroende (Förskola) 90% 92,5% 

 Föräldrars förtroende för skolan 75% 70% 

 Resultat från medborgarundersökning - skola 50 49 

 Resultat från medborgarundersökning - förskola 61 61 

 

 

 

 

 

11.5 Viktiga förändringar och trender 

Lärarbristen börjar märkas allt tydligare och vi får allt svårare att rekrytera legitimerade 
lärare. Det är av stor vikt att vi arbetar för att stärka synen på Håbo kommun som en 
attraktiv arbetsplats. 

Efterfrågan på utbildningsplatser på Fridegårdsgymnasiet ökar. Skolans stärkta 
varumärke och ökande elevkullar påverkar behovet av undervisningslokaler. 

Vi ser en klar tendens att antalet barn och elever som kommer direkt från ett annat land 
till kommunen ökar. Det är ensamkommande asylsökande barn, familjer som kommer 
genom kommunens flyktingmottagning och anhöriginvandring som ökar. 

Avgifterna till kommunala kultur- och musikskolor visar en tendens att sjunka. I 
Uppsala län har två kommuner helt tagit bort avgifterna och andra beslutar om sänkta 
avgifter. 

Vi går mot fler och fler e-tjänster. Servicen till medborgarna ökar och rättsäkerheten 
ökar. Vissa arbetsuppgifter försvinner i och med detta medan andra nya arbetsuppgifter 
tillkommer. Myndigheter går från att kräva in papper som styrker det man ansöker om 
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till att kontrollera uppgifterna istället med jämna mellanrum. Eller att kontrollera 
uppgifterna på förekommen anledning. Nya system kräver mer resurser på 
systemadministratörssidan. 

Om och när det blir en utbyggnad av bostäder i Håbo kommer det leda till fler barn och 
elever vilket ger en ökad mängd uppgifter att hantera administrativt. 

11.6 Valfrihet och konkurrens 

Genom skollag och skolförordningar prövas skolverksamheten i Håbo kommun i 
konkurrens. Andelen barn/elever som går i skola/förskola som bedrivs av annan 
huvudman än Håbo Kommun är 16 procent. 

11.7 Intern kontroll 

Förvaltningen har följt upp plan för intern kontroll 2015. Kontrollen visar att alla 
elevresultat för elever i alla ämnen inte finns inrapporterade i Hypernet. Området är valt 
utifrån att det kan få allvarliga konsekvenser på uppföljningen av verksamheten om inte 
alla elever finns inrapporterade i alla ämnen i Hypernet. Detta försvårar för respektive 
verksamhetschef och för huvudmannen att följa upp verksamheten. 

För att komma tillrätta med bristen och för att kunna ge både rektorer och huvudmannen 
ett bra underlag för uppföljning av sin verksamhet, kommer under hösten 2015 fler 
tillfällen till utbildning i verktyget Hypernet Analys erbjudas. 

 

 

 

11.8 Volymer och nyckeltal 

11.8.1 Musikskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 
år, kr 

1 121 1 859 1 121 1 212 1 837 

11.8.2 Barn och utbildningsnämndens budget. Nettokostnad per barn/elev. 
Kommunal regi. 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Pedagogisk omsorg 113 000 0 0 0 0 

Förskola 81 752 85 741 58 097 61 178 84 693 

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass 56 072 57 498 36 233 39 335 59 282 

Gymnasiet, kostnad per elev snitt egen regi, kr 103 474 107 564 68 251 65 805 105 029 

Gymnasiesär, kostnad per elev egen regi 514 716 588 941 356 722 370 875 536 471 

Pedagogisk omsorg 

Sedan hösten 2014 är pedagogisk omsorg i egen regi avvecklad. 
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Förskola 

Kostnad per elev på förskolan minskar något jämfört med budget vilket dels beror på 
statsbidrag från hösten, dels på personaleffektiviseringar på grund av färre barn. 

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass 

Avvikelsen mot budget beror på en större kostnad för elever med särskilda stödinsatser, 
den ökade tillströmningen av ensamkommande barn samt kostnad för modersmål och 
studiehandledning på modersmålet. 

Gymnasiet, kostnad per elev snitt egen regi, kr 

Avvikelsen mot budget beror på att antalet dyra Kämpeelever är lägre än budgeterat 
samtidigt som Frideelever är något högre. Klasstorleken är också större under 2015  än 
under 2014 vilket ger en lägre kostnad per elev. Siffrorna från tidigare år är inte helt 
jämförbara då det enbart ingår Bildningsnämndens kostnader och inte de kostnader som 
då fanns på Skolnämnden (tex elevhälsa). I siffrorna för 2015 ingår både f d 
Bildningsnämnden och f d Skolnämndens kostnader. 

Gymnasiesär, kostnad per elev egen regi 

Avvikelsen mot budget beror på lägre personalkostnader till följd av att en resurs-
krävande elev slutat. Siffrorna från tidigare år är inte helt jämförbara då det enbart ingår 
Bildningsnämndens kostnader och inte de kostnader som då fanns på Skolnämnden (tex 
elevhälsa). I siffrorna för 2015 ingår både f d Bildningsnämnden och f d Skolnämndens 
kostnader. 

11.8.3 Volymer, antal barn per verksamhet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Pedagogisk omsorg, egen regi 3 0 0 0 0 

Pedagogisk omsorg, fristående Håbo kommun 12 14 12 14 14 

Pedagogisk omsorg, annan kommun. Köp av 
plats 

1 0,5 1 1 0,75 

Förskola, egen regi 942 951 886 856 928 

Förskola, fristående Håbo kommun 156 148 140 161 156 

Förskola, annan kommun. Köp av plats 8 8 10 8 8 

Fritidshem, egen regi 1 121 1 108 1 167 1 131 1 103 

Fritidshem, fristående Håbo kommun 137 142,5 142 149 142 

Fritidshem, annan kommun. Köp av plats 12 12 11 13 12 

Förskoleklass, egen regi 255 258 268 230 247 

Förskoleklass, fristående Håbo kommun 29 31 26 38 34 

Förskoleklass, annan kommun. Köp av plats 3 2,5 4 3 4,5 

Grundskola, egen regi 2 077 2 119 2 092 2 095 2 093 

Grundskola, fristående Håbo kommun 411 425 419 455 446 

Grundskola, annan kommun. Köp av plats 69 62 62 63 68 

Grundsärskola, egen regi 19 19,5 21 19 20,5 

Grundsärskola fritidselever, egen regi 12 14,5 12 10 11 

Grundsärskola, sälj av plats till annan kommun 3 4 5 4 4 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Gymnasiet, elevantal Fride 316 323 318 348 322 

Gymnasiet, elevantal Kämpe 104 75 116 57 67 

Gymnasiet, elevantal IM  45  39 41 

Gymnasiet, elevantal IM Sprint  16  23 19 

Gymnasiet elevantal Fride, sälj 36 44 45 66 54 

Gymnasiet, elevantal Kämpe, sälj 50 35 49 30 32 

Gymnasiet elevantal IM, sälj  16  14 16 

Gymnasiet elevantal köp 485 475 458 454 467 

Gymnasiesär elevantal egen regi 19 17 18 16 17 

Gymnasiesär elevantal sälj 8 8 10 5 7 

Gymnasiesär elevantal köp 4 3 3 2 3 

Förskola, egen regi 

Det lägre antalet barn jämfört med budget beror på att ett antal fler barn valt fristående 
förskola i kommunen. Det är fram för allt Raoul Wallenbergs förskola som utökat sina 
platser. Det totala antalet barn är också något lägre än budgeterat. 

Förskola, fristående Håbo kommun 

Det är fram för allt Raoul wallenberg förskola i Skokloster som utökat antalet platser 
hösten 2015. (Från 32 till 40). 

Förskoleklass, egen regi 

Ett något större antal elever har valt att gå i fristående verksamhet i Håbo och det totala 
antalet 6-åringar är litet lägre än budgeterat. 

Grundskola, egen regi 

Antalet elever i de kommunala skolorna är mindre än budgeterat, vilket främst beror på 
att Raoul Wallenbergskolan i Skokloster har ökat sitt elevantal. Det totala antalet elever 
i grundskolan avviker mycket litet från det budgeterade antalet. 

Grundskola, fristående Håbo kommun 

Raoul Wallenbergskolan i Skokloster har ökat sitt elevantal mer än vad som förutsågs i 
budget. 

Gymnasiet, elevantal Kämpe 

Under året har Kämpe upplevt att elevantalet varit alltför högt och ett aktivt beslut har 
därför tagits att åter minska antalet elever från och med hösten. Elevantalet är därför 
lägre än budgeterat. Siffrorna från tidigare år är inte helt jämförbara då även IM-
eleverna redovisades tillsammans med Kämpeeleverna. 

Gymnasiet, elevantal IM 

Redovisades tidigare år i volymmåttet "elevantal Kämpe". 
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Gymnasiet, elevantal IM Sprint 

Under våren 2015 startades IM språkintroduktion för de alltfler ensamkommande 
ungdomar som kommer till kommunen. Tillströmningen är större än förväntat och 
därför avviker elevantalet mot budget. 

Gymnasiet elevantal Fride, sälj 

Under hösten började fler elever från annan kommun än budgeterat på Frides program. 

Gymnasiet, elevantal Kämpe, sälj 

Kämpes intention att minska antalet elever har även effekt på antal säljplatser, som 
sjunker jämfört med budget. 

Gymnasiesär elevantal egen regi 

Under hösten har en extern elev valt att avsluta sina studier. 

11.9 Drift- och investeringsredovisning 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett förväntat underskott på 2,8 mkr för 2015. I 
underskottet finns kostnader av engångskaraktär, ca 3 mkr och kostnader avseende 
ersättning till fristående för tidigare års underskott, 1,1 mkr med. I prognosen finns även 
förväntat statsbidrag med till förskolan på 642 tkr och till årskurserna F-3 på 2,3 mkr. 

11.9.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Förskola 

Under året sker en minskning av antalet barn inom förskolan vilket innebär att 
förskoleenheterna måste anpassa sin organisation till detta lägre barnantal. Denna 
omställning som framförallt sker inför hösten innebär en minskning av antalet personal. 

Grundskola 

Grundskolorna har ett inbyggt underskott och förvaltningen arbetar därför med 
förändrat skolval och tidigare beslutad handlingsplan för att komma i balans. Skolorna 
har minskat sina kostnader inför läsåret 2015/16 och underskottet totalt för den egna 
grundskoleverksamheten är på helår är ca 3,7 mkr. Kostnaden för höstterminen 2015 är 
ännu inte färdigställd. Under våren har en justering gjorts av centrala överskott inom 
förvaltningen bland annat inom köp och sälj och skolskjutskostnader till att fördela ut 
dessa medel i eleversättning till kommunens samtliga grundskolor. Justeringen har skett 
från och med juli månad då ersättningen per elev höjs. 

Underskotten inom enheterna beror framförallt på kostnader för insatser riktade mot 
elever med särskilda behov där assistentkostnader dominerar. Den nuvarande 
eleversättningen räcker till den nuvarande klassorganisationen men inte till dessa extra 
kostnader. Ett utvecklingsarbete mellan skolan och elevhälsan vad gäller pedagogiska 
kartläggningar och åtgärdsprogram pågår där förhoppningen är att utforma insatser som 
bättre motsvarar de behov som elever och organisationen anger samtidigt som 
assistentkostnader kan minskas då insatserna specialutformas. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Inom Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning har det tagits beslut att inte starta 
upp ett antal kurser inom gymnasial vuxenutbildning från och med läsåret 15/16. 
Kommunen kommer istället alltmer att köpa platser i andra kommuner vid inkommen 
ansökan. På detta sätt har skolan kunnat fördela om den personal som under våren 
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arbetat med gymnasial vux till att arbeta i den vanliga gymnasieskolan vilket inneburit 
en liten besparing då vakanser inte behövt tillsättas externt. 

11.9.2 Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Barn och  utbildningsnämnd -399 -551 -302 -516 35  

Nämndadministration -541 -537 -228 -345 192  

Förvaltningsledning och  
myndighetsutövning -12 036 -14 759 -7 759 -14 589 170  

Barn och elevhälsoenhet, 
övergripande -926 -1 042 -612 -1 144 -102  

Vårdnadsbidrag -659 -891 -325 -516 375  

Summa ledning -14 561 -17 780 -9 226 -17 110 670 1 

Pedagogisk omsorg -1 337 -1 093 -686 -1 089 4  

Öppen förskola -1 558 -1 721 -1 100 -1 721 0  

Omsorg på OB-tid -1 812 -2 500 -1 755 -2 723 -223 2 

Förskola, egen regi -77 010 -81 540 -52 368 -78 595 2 945  

Förskola, köp och sälj -16 078 -14 920 -10 038 -16 266 -1 346  

Summa förskola -93 088 -96 460 -62 406 -94 861 1 599 3 

Grundskola inkl fritids och fskklass,  
egen regi -193 618 -200 381 -135 941 -204 109 -3 728  

Grundskola inkl fritids och fskklass, 
köp  och sälj -41 431 -40 199 -27 252 -44 224 -4 025  

Summa grundskola -235 049 -240 580 -163 193 -248 333 -7 753 4 

Grundsärskola, egen regi -11 232 -11 568 -7 930 -11 827 -259  

Grundsärskola, köp och sälj 2 243 3 480 1 461 3 030 -450  

Summa grundsärskola -8 989 -8 088 -6 469 -8 797 -709 5 

Gymnasieskola, egen regi och sälj -32 319 -34 061 -20 349 -31 511 2 550  

Gymnasieskola, köp -51 493 -51 995 -31 313 -51 211 784  

Summa gymnasieskola -83 812 -86 056 -51 662 -82 722 3 334 6 

Gymnasiesärskola, egen regi och 
sälj -6 200 -5 975 -3 974 -6 406 -431  

Gymnasiesärskola, Köp -757 -970 -531 -688 282  

Summa gymnasiesärskola -6 957 -6 945 -4 505 -7 094 -149 7 

Grundvux -748 -703 -330 -658 45  

Gymnasieal vux -2 787 -2 438 -1 830 -2 664 -226  

Särvux -992 -1 061 -739 -1 026 35  

SFI -2 188 -2 027 -1 145 -1 769 258  

Summa vuxenutbildning -6 715 -6 229 -4 044 -6 117 112 8 

Aktivitetsansvaret -191 -563 -138 -293 270 9 

Fridegård övrigt -3 788 -2 650 -1 757 -2 698 -48  

Musikskola -4 552 -5 314 -3 464 -5 251 63  

Kultur i skolan -453 -483 -201 -500 -17  

Allmän kulturverksamhet -72 -70 -38 -70 0  



Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2015 100(134) 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Summa musikskola -5 077 -5 867 -3 703 -5 821 46  

SUMMA -462 934 -476 532 -310 644 -479 379 -2 847  

11.9.3 Kommentarer till driftredovisning 

1. Förvaltningsledning +670 tkr 
Det förväntade överskottet beror till stor del på färre utbetalda vårdnadsbidrag än 
budgeterat. Kostnader för facklig tid förväntas också bli lägre än budgeterat samt 
kostnad för nämndsadministration. 

2. Omsorg på Ob-tid - 223 tkr 
Håbo kommun har nu erbjudit omsorg på obekväm tid i ett år och det är tydligt att 
behovet av denna omsorg ökar. Underskottet beror främst på att mer personal än 
budgeterats har behövts under helger men även vissa vardagskvällar. Det råder 
fortfarande viss osäkerhet om behovet under hösten i takt med att medvetenheten om 
verksamheten ökar.  

3. Förskola +1 599 tkr 
Förskoleverksamheten i egen regi redovisar ett överskott på 2,9 mkr vilket kan förklaras 
med minskade volymer i våra egna förskolor. Omorganisationen som genomfördes den 
1 juli har även inneburit att en förskoleområdeschef inte behövt rekryteras vilket i sin 
tur inneburit en besparing för verksamheten. I överskottet finns det ett förväntat 
statsbidrag med på 642 tkr som syftar till att minska antalet barn i barngrupp. 

Förskoleverksamhet i annan regi redovisar ett underskott på 1,3 mkr. Underskottet beror 
främst på att vissa säljintäkter försvunnit då barnen flyttat till Håbo kommun och 
volymökningar hos fristående förskolor. 

4. Grundskola (inklusive fritids och förskoleklass) -7 753 tkr 
Grundskola (inklusive fritids och förskoleklass) i egen regi redovisar ett underskott på 
3 728 tkr. De stora avvikelserna mot budget är personalkostnader och övriga 
verksamhetskostnader. Behovet av stöd till elever fortsätter vilket innebär en ökad 
kostnad för assistenter inom främst fritids och grundskola men även i förskoleklass. De 
budgeterade besparingarna har inte kunnat genomföras vilket bidrar till underskottet. 
Kostnader för modersmål och studiehandledning på modersmål ökar också då allt fler 
barn och elever med andra modersmål ökar. I underskottet finns det ett förväntat 
statsbidrag med på 2,3 mkr som syftar till att förbättra kvaliteten i årskurserna F-3. 

Grundskoleverksamheten i annan regi redovisar ett underskott på 4 mkr. Underskottet 
beror framförallt på volymökningar hos andra huvudmän och ökade kostnader för 
tilläggsbelopp och modersmålsstöd. I underskottet finns även en kostnad på 1,1 mkr 
med för tidigare års underskott och budget. 

5. Grundsärskola -709 tkr 
Verksamheten för grundsärskola förväntas ge ett underskott på 709 tkr. Den största 
anledningen är minskade säljintäkter för externa elever. Den kommunala särskolan 
redovisar ett underskott på 264 tkr vilket beror på högre kostnader för undervisning. 

6. Gymnasieskola +3 334 tkr 
Antal elever i annan regi förväntas bli lägre än budgeterat vilket leder till minskade 
kostnader för köp av gymnasieplats med 784 tkr. 
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Kostnad för gymnasieskola i egen regi förväntas ge ett överskott på 2,5 mkr. 
Anledningen är bland annat att kostnad för tilläggsbelopp till den egna gymnasieskolan 
minskar jämfört med budget i och med att Kämpe-eleverna blir färre. En annan 
anledning är det ökade antalet elever från annan kommun som bidrar till ökade 
säljintäkter. 

7. Gymnasiesärskola -149 tkr 
Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 149 tkr vilket främst beror på minskade 
säljintäkter. 

8. Vuxenutbildning +112 tkr 
Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 112 tkr. En medveten justering mellan 
verksamheterna har gjorts för att möta upp det ökade behovet av externa platser inom 
gymnasial vuxenutbildning. Därför redovisar grundläggande vuxenutbildning, SFI och 
särvux ett överskott vilket beror på lägre undervisningskostnad och köp av plats hos 
andra huvudmän och gymnasial vuxenutbildning ett underskott beroende på ökade 
kostnader för köp av plats hos andra huvudmän. 

9. Aktivitetsansvaret +270 tkr 
En elevcoach har anställts men påbörjade inte sin tjänst förrän under hösten. Samtidigt 
har tidigare handläggare gått i pension. Därför redovisas ett överskott under 2015. 

11.9.4 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Musikskola 0 -161 0 -161 0  

Förskola -243 -900 -226 -900 0  

Grundskola -1 653 -1 088 -545 -1 122 -34 1 

Grundsärskola -58 -25 0 -25 0  

Gymnasieskola -644 -1 150 -122 -900 250 2 

Barn och elevhälan -61 0 0 0 0  

Barn och utbildningskontor -37 -32 0 -32 0  

TOTALT -2 696 -3 356 -893 -3 140 216  

11.9.5 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget förväntas ge ett överskott på 
216 tkr. Det beror på att gymnasieskolans investeringar förväntas bli billigare än 
budgeterat. 

11.10 Särskilda uppdrag 

11.10.1 Effektiviseringar 

Förvaltningen har inför läsåret 2015/16 via skolvalet styrt elevernas tillhörighet till 
skolor via nya anvisningsområden. På detta sätt har antalet elever i Förskoleklass lagts 
på en rimlig nivå och säkrats till att bättre stämma med beslutad elevpeng. Successivt 
har elevtalet i olika årskurser ökat och läsåret 2015/16 tar nämnden ytterligare ett steg 
mot en budget i balans. 

En övertalighet utan uppsägningar i förskolan kunde lösas via en vikariepool där inför 
hösten 2016 personalen gått in på vakanser som uppstår. 
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11.10.2 Justering av taxor och avgifter 

Barn- och utbildningsnämnden har gjort en översyn av musikskolans avgifter och 
samtidigt genomfört en jämförelse med övriga kommuner, både i länet och i riket. 

Trenden gällande avgifter till musik- och kulturskolor är att många kommuner sänker 
avgifterna Med tanke på trenden i riket och att Håbo i jämförelsen ligger högt när det 
gäller avgifter så föreslår Barn- och utbildningsnämnden ingen höjning av musikskolans 
avgifter 2016. 

Vad gäller barn- och utbildningsnämndens övriga avgifter på barnomsorg så tillämpar 
Håbo kommun maxtaxa. Maxtaxenivån bestäms av staten och justerades inför 
höstterminen 2015. Staten betalar ut ett statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa och en höjning av barnomsorgsavgifterna skulle innebära att statsbidraget för 
maxtaxan skulle utgå. 

Under december månad sker en första granskning av föräldrainkomster i förhållande till 
de taxor som gäller. Detta för att undersöka om uppgivna inkomster är korrekta. 

11.10.3 Nya statsbidrag till förskola, skola och äldreomsorg för hösten 2015 och 
framåt 

Förskola 
Statsbidraget till förskolan är utformat så att det beviljas 30 000 kr för varje plats som 
barngruppen minskas med. Statsbidrag kan även betalas ut för att undvika en planerad 
utökning av barngruppens storlek. Håbo kommun har ansökt om statsbidrag för läsåret 
15/16 om 1 284 tkr vilket baseras på 42,8 barn färre i barngrupp läsåret 15/16 än läsåret 
14/15. Samtidigt innebär det att kommunen nu har angivit ett maxantal per barngrupp 
på respektive förskola för att uppfylla statsbidragets krav. Skulle behovet öka mer 
kommer nya avdelningar vara tvungen att öppnas för att kunna behålla statsbidraget. 

Under 2015 kommer statsbidraget att reducera nämndens underskott. 

Under 2016 har fullmäktige ett uttalat mål om att antalet personal på varje avdelning 
inom förskolan ska vara tre. Detta är inte riktigt förenligt med statsbidragets inriktning 
om en egenfinansiering av statsbidraget ska genomföras under 2016. Att minska antalet 
barn och samtidigt öka antalet personal kommer att öka kostnaderna betydligt. Om 
fullmäktiges mål däremot kan ändras till att öka personaltätheten per avdelning, tex 
genom att minska antalet barn med bibehållen personal per avdelning så kan det finnas 
möjlighet till egenfinansiering motsvarande statsbidragets belopp om 642 tkr. 

Grundskola och förskoleklass 
Statsbidraget för Lågstadiesatsningen är avsedd att höja utbildningens kvalitet och ge 
lärarna mer tid för varje elev. Det avser insatser i förskoleklass och årskurs 1-3 i grund-
skola och grundsärskolan. Statsbidraget ska gå till kostnader för personalförstärkning av 
lärare, förskollärare eller speciallärare samt personalförstärkning av annan personal så 
att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning. Det kan även gå till andra 
insatser för att minska klass- och gruppstorleken samt andra insatser för att utöka den 
tid lärarna kan ägna sig åt eleverna. Håbo kommun har ansökt om 4,6 mkr inom 
bidragets ram samt ytterligare 2 mkr utanför ram (som kan helt eller delvis beviljas 
beroende på om andra huvudmän ansöker sitt totalbelopp). 

Under 2015 kommer statsbidraget att reducera nämndens underskott. 
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12 Socialnämnd 

12.1 Sammanfattning 

Verksamheten 
Inom enheten för myndighetsutövning gällande barn och unga har verksamheten lyckats 
få stopp på den höga personalomsättningen vilket är både mycket glädjande och mycket 
viktigt. Inom vuxenenhetens myndighetsutövning har personalomsättningen varit 
fortsatt hög under året och där fortgår ett arbete med att få stabilitet och kontinuitet. 
Förvaltningen har goda förhoppningar om att detta kommer att uppnås under 2016. 

Ett stort antal ensamkommande flyktingbarn har tagits emot under sommaren. Det har 
medfört en pressad arbetssituation för handläggarna för att lösa detta på ett så bra sätt 
som möjligt. 

Måluppfyllelse 
Nämndens mål är nästan helt uppfyllda. Våra ungdomshandläggares arbetet ute på 
skolorna har medfört en minskad skolfrånvaro vilket är positivt. 

Kostnaderna för institutionsvård av barn och unga har halverats jämfört med 2014 för 
att man i verksamheten har arbetat med kortare placeringar som följs av ett 
behandlingsarbete som utvecklats på hemmaplan. 

I SCB:s mätning av medborgarnas syn på stödet till utsatta personer har förtroendet ökat 
jämfört med 2014, dock når vi inte det fastställda måltalet. 

Ekonomi 
Socialnämnden redovisar en 0-prognos. 

Högre kostnader redovisas bland annat för institutionsvård vuxna, kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer för barn, urinprov inom öppenvård, samt sociala jourboenden. De högre 
kostnaderna inom ovanstående områden kompenseras främst genom prognostiserade 
lägre kostnader för familjehem för unga samt högre intäkter för sålda boendeplatser. 
Verksamheten Bålstapolarna kan komma närmare budget i balans om de drar ner 
kraftigt på återstående månaders aktiviteter. 

12.2 Årets händelser 

 Avdelningen för stöd till unga 

Under föregående år genomfördes en organisationsförändring där vi slog ihop öppen-
vård och myndighetsutövning som är riktat till barn, unga och deras familjer. Då 
hoppades vi på att det skulle innebära en större och förbättrad tillgänglighet för 
personalen med ökad tillgång till arbetsledning. Det visar sig nu att det var ett lyckat 
grepp då personalen uttrycker en större trivsel på sin arbetsplats, detta visar sig också 
genom att personalomsättningen bland socialsekreterare på barn, unga och deras 
familjer har minskat kraftigt och samarbetet mellan öppenvård och myndighetsutövning 
har förbättrats. 

Sedan mitten av sommaren har det kommit en stor mängd ensamkommande flykting-
barn som sätter en hög press på organisationen om att ge barnen någonstans att bo och 
att få en bra introduktion och möjlighet till integration i sitt nya hemland. 

Vi har minskade kostnader under året för HVB-placerade ungdomar och barn. Vi 
arbetar med att ha korta placeringar och ett bra behandlingsupplägg på hemmaplan. 
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Avdelningen för stöd till vuxna 
Inom avdelningen stöd till vuxna har personalomsättningen varit hög det senaste året 
inom samtliga arbetsgrupper. Totalt kommer det i november månad finnas 16 med-
arbetare på plats som anställts sedan hösten 2014. Detta utgör tre fjärdedelar av avdel-
ningen och i perioder har arbetet därför fått inriktas på att upprätthålla kärnverk-
samheten snarare än att vidareutveckla arbetet. Till exempel har en av öppenvårdens två 
terapeuter täckt upp som socialsekreterare för missbruk/socialpsykiatri, vilket säkrat upp 
en rättssäker handläggning men halverat kommunens öppenvård för målgruppen. 

Vid tid för delårsbokslutet har dock nya medarbetare rekryterats till de flesta vakanta 
tjänster så vid årsskiftet bör avdelningen kunna vara fullt bemannad. Enbart en 
handläggartjänst inom missbruk/socialpsykiatri är fortsatt vakant. Bland de 
nyrekryterade medarbetarna återfinns såväl avdelningschef som båda enhetscheferna. 
Flera medarbetare som tidigare slutat har valt att komma tillbaka till kommunen, vilket 
är glädjande. En utökning av personalstyrkan är gjord i och med rekrytering av 
seniorhandläggare till ekonomiskt bistånd. 
 
Ett projekt med samhällsguider inom flyktingmottagningen som bedrivits under året 
avslutas i september. Samtidigt startar ett nytt projekt inom Delegationen för unga till 
arbete. 

Innan årets slut kommer även  en samverkanskoordinator ha tillträtt i ett projekt 
finansierat av samordningsförbundet där målgruppen för samverkan är personer med 
sammansatt problematik och långvarigt beroende av ekonomiskt stöd från samhället och 
som bedöms vara i behov av stöd från flera av huvudmännen för att uppnå egen 
försörjning 

  

12.3 Måluppfyllelse nämnder 

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

12.3.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till 

barn och unga utvecklas och kostnaderna för institutionsvård minska. 

 Uppfylls 
För de ungdomar som ungdomshandläggarna arbetat med har skolfrånvaron minskat 
med 40 %. 

Som planerat har antalet samordnade individuella planer (SIP) ökat och förvaltningen 
kommer att nå sitt måltal. 

Genom förändrade arbetsmetoder som innefattar utveckling av hemmaplansarbetet och 
vid behov kortare institutionsplaceringar har kostnaderna för placeringar minskat med 
50 % jämfört med 2014. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Den otillåtna skolfrånvaron ska 2015 minska med 20% jämfört med 
2014 på de skolor där ungdomsteamet arbetar. 20% 40% 

 
Antalet upprättade samordnade individuella planer för barn och unga 
ska vara minst 30 stycken 2015 30 5 
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 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Kostnaderna för institutionsvård av barn och unga ska minska med 
minst 30 % jämfört med 2014 30% 50% 

12.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

12.3.2.1 Organisation och arbetsmetoder ska utvecklas inom hela förvaltningen för att 

bättre möta den enskildes individuella behov 

 Uppfylls 
En stor brukarundersökning har påbörjats inom individ- och familjeomsorgen. 
Undersökningen pågår fram till och med november 2015 och resultaten kommer att 
publiceras i Kolada samt KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) och självfallet i 
årsredovisningen. 

Avdelningen för stöd till barn och unga har utvecklat arbetet på hemmaplan vilket 
medfört lägre kostnader för institutionsplaceringar och enligt vår bedömning mer 
individanpassade insatser. 

Rekrytering av en samordningskoordinator finansierad av samordningsförbundet pågår. 
Uppdraget till denna är att bättre samordna arbetet mellan kommunen, 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget när det gäller personer som står 
relativ långt från arbetsmarknaden. 

12.3.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

 Uppfylls inte 
Mätningen sker i SCB:s medborgarundersökning som redovisades i maj 2015. 
Förtroendet har ökat med en enhet från 45 till 46. Dock når vi inte upp till vårt måltal 
som var 50. Förändringen är inom den statistiska felmarginalen. 

Någon nationell mätning av hemsidans kvalitet har ännu inte genomförts varför värde 
saknas. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 50 46 

 Bland de bästa 25 %  i landet vid mätning av hemsidans kvalitet 25%  

12.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

12.3.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

 Uppfylls inte 
Förvaltningens aktivitet i dessa frågor kan förbättras. 

12.4 Viktiga förändringar och trender 

 Avdelningen för stöd till unga 

Bostadsbristen i kommunen ökar och att det är en oerhörd svårighet för unga att ta sig in 
på bostadsmarknaden. 
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Kontaktpersonsbehovet har den senaste tiden ökat och vi ser en fortsatt ökning till 
framförallt ensamkommande flyktingbarn. 

En liberalare syn på framförallt cannabis i omvärlden men också i det svenska 
samhället. 

Ett stort tryck på samhället att integrera alla flyktingar och ensamkommande 
flyktingbarn i Håbo kommun. 

En positiv stämning på arbetsplatsen och en önskan att stanna kvar på avdelningen för 
stöd till barn, unga och deras familjer trots att det är en hög arbetsbelastning. Det finns 
också personer som ringer för att söka arbete hos oss. 

Avdelningen för stöd till vuxna 
Flyktingsituationen har på senare tid blivit en högaktuell fråga i hela vår omvärld. Vi 
anar en ökning av ideella krafter som vill möta och ta emot flyktingar som kommer till 
vår kommun, vilket är positivt. Bristen på bostäder gör dock att kommunen inte 
kommer att kunna leva upp till sin överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 
20 nyanlända flyktingar från anläggningsboenden eller kvotflyktingar via UNHCR. De 
bostäder som avdelningen fått fram har istället använts till flyktingar som kommit på 
anknytning till ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Fram till och med 
mitten av september har totalt sådana 14 anhöriginvandrare tagits emot. 

Nytt lagförslag där kommuner inte längre kan välja nivå på mottagandet är ute på remiss 
och kan få genomslag under nästa år. De största utmaningarna för Håbo är desamma 
som för de flesta andra kommuner i landet, nämligen att lyckas med bostads-
försörjningen och att i samverkan med arbetsförmedlingen på bästa sätt stötta 
målgruppen till integration i samhället. 

Bostadsbristen i Håbo påverkar många olika målgrupper. De yngre har svårt att ta sig in 
på bostadsmarknaden och i socialtjänstens verksamheter är det en extra stor utmaning 
att kunna jobba för en förändring för individen om den enskilde inte har ett stabilt 
boende. Vi kan sammanfattningsvis komma att se fler boende på vandrarhem framöver, 
bland såväl flyktingar, missbrukare som övriga kommunmedborgare som går från en 
livssituation till en annan, t ex vid skilsmässor. 

Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer ska nu börja implementeras i 
verksamheterna vilket innebär en del nya och mer tidskrävande arbetsuppgifter när 
socialtjänsten fått ett tydligare ansvar att utreda våldet och följa upp beviljade insatser 
för målgruppen. Som ett första led i det här förändringsarbetet kommer myndighets-
utövande personal inom förvaltningen att gå Länsstyrelsens utbildning inom 
arbetsmetoden FREDA, vilket ska innebära ett starkare skydd för de utsattas rättigheter. 

12.5 Valfrihet och konkurrens 

Dåvarande socialnämnden antog 2012 en plan för valfrihet och konkurrens för perioden 
2013-2015. I denna plan bedöms inget område inom individ- och familjeomsorgen eller 
myndighetsutövningen vara lämpligt att konkurrensutsätta. 

12.6 Intern kontroll 

Inom ekonomiskt bistånd gör ekonomiadministratör varje vecka stickprovskontroller av 
utbetalningarna. Belopp och bankkonto kontrolleras mot ansökan och beslut. 

Två gånger per år görs en uppföljning av 10 slumpmässigt utvalda 
barnavårdsutredningar ur ett barnperspektiv. Resultatet återkopplas sedan i dialogmöten 
med handläggarna. 
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12.7 Volymer och nyckeltal 

12.7.1 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal placerade personer 24 15 10 16 22 

Antal placeringar 30 20 27 20 29 

Antal vårddygn 2 934 1 400 2 019 1 328 1 930 

Antal placerade personer 

Omfattningen av externa vårdvistelser bedöms fortsätta i nästan motsvarande om-
fattning som under de första åtta månaderna. Nästa år uppskattas personalbemanningen 
åter vara intakt vilket möjliggör för ett utvecklingsarbete i arbetsmetod och planering av 
hemmaplanslösningar i en vårdkedja. Det kommer dock inte att hinna ge något utslag på 
årets volymer. 

Antal placeringar 

Antalet placeringar bedöms fortsätta i nästan samma omfattning under hösten som 
under årets första åtta månader och ett flertal redan fattade biståndsbeslut sträcker sig 
fram till årets slut. 

Antal vårddygn 

Antalet vårddygn uppskattas bli ca 1930 för helåret, vilket är en placering på två 
månader mindre än en linjär prognos. 

12.7.2 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal placerade personer 17 10 13 8 10 

Antal placeringar 19 11 13 8 11 

Antal vårddygn 3 624 1 500 2 532 1 680 2 000 

Antal placerade personer 

Antalet placerade personer, antal placeringar och antalet vårddygn kommer att minska 
jämfört med 2014. Det är effekt av det utvecklingsarbete som bedrivits inom 
avdelningen som ytterligare har förbättrat arbetet på hemmaplan. 

12.7.3 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Aktualiseringar 518 590 473 412 590 

Inledda utredningar 120 120 56 59 110 

Avslutade utredningar 101 120 75 115 130 
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Aktualiseringar 

Volymerna är i stort sett oförändrade jämfört med 2014. 

12.7.4 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Behandlingsinsatser 318 340 189 205 340 

- varav individuella behandlingsinsatser för 
familj 

194 180 135 112 180 

- varav behandlingsinsatser i grupp 131 160 54 93 160 

Avslutade ärenden 101 70 51 68 80 

Behandlingsinsatser 

Volymerna är i stort sett oförändrade jämfört med 2014. Dock finns en liten ökning vad 
gäller utförda behandlingsinsatser och en minskning avseende avslutade ärenden. 

12.7.5 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal hushåll 286 260 130 208 260 

- varav antal arbetslösa 58 130 54 136 180 

Antal bidragsmånader 1 652 1 600  903 1 350 

Antal hushåll 

Antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd och andelen arbetslösa är lägre än jämfört med 
samma tidpunkt de senaste två åren. Utfallet ligger dock stabilt jämfört med de senaste 
åren vilket innebär att kostnad per hushåll har ökat. 

12.8 Drift- och investeringsredovisning 

12.8.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Socialnämnd -158 -148 -127 -205 -57  

Socialnämnd  jourverksamhet -111 -105 -85 -140 -35  

Nämndsadministration -179 -182 -119 -133 49  

Summa  Nämnd o 
styrelseverksamhet -448 -435 -331 -478 -43 1 

       

Konsumentrådgivning -105 -110 -66 -110 0  

Alkohol-  och tobakstillstånd 54 -35 -114 -35 0  

Kansli  socialnämnd -2 611 -2 809 -736 -1 970 839 2 

Anhörigstöd -169 -170 -120 -170 0  

Summa  övergripande -2 831 -3 124 -1 036 -2 285 839  
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 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

   0    

LSS-boende  köp externt -2 251 -1 570 -1 021 -1 570 0  

Kontaktpersoner  LSS -1 505 -1 600 -921 -1 450 150 3 

Summa  Insatser enligt LSS -3 756 -3 170 -1 942 -3 020 150  

       

Kansli  stöd till vuxna -2 579 -2 955 -1 908 -2 913 42  

Kansli  stöd till barn och familjer -973 -987 -746 -1 088 -101 4 

Handläggning  stöd och bistånd 
vuxen -2 313 -2 343 -1 666 -2 373 -30  

Institutionsvård  vuxna -6 189 -3 640 -3 145 -4 830 -1 190 5 

Öppen  missbruksvård -1 116 -1 424 -994 -1 511 -87  

Kontaktpersoner  vuxna SoL -1 126 -1 011 -797 -1 195 -184 6 

Familjehem  vuxna SoL 0 0 -184 -184 -184 7 

Handläggning  stöd och bistånd BoU -4 911 -4 538 -3 351 -4 723 -185 8 

Institutionsvård  BoU -10 451 -5 700 -5 044 -5 247 453 9 

Handläggning  familjehem 0-20 år -1 065 -1 255 -579 -1 255 0  

Familjehem  0-20 år -2 320 -3 001 -1 589 -2 524 477 10 

Kontrakterat  jourhem -12 0 0 0 0  

Familjehem  0-20 år, extern regi -1 147 -2 000 -447 -780 1 220 11 

Behandlingsaktiviteter  öppenvård 
unga -757 -200 -187 -350 -150 12 

Kontaktpersoner  BoU SoL -1 183 -1 307 -1 418 -2 127 -820 13 

Kontaktfamilj  BoU SoL -1 460 -920 -887 -1 330 -410 14 

Individuellt  behovsprövad öppenvård  
(Biskops-Arnö) -846 -1 541 -44 -44 1 497 15 

Familjebehandling -3 665 -3 683 -2 470 -3 683 0  

Ungdomscoaching -1 215 -1 247 -851 -1 366 -119 16 

Bålstapolarna -1 940 -1 700 -1 306 -2 054 -354 17 

Familjerätt -1 198 -1 315 -870 -1 315 0  

Familjerådgivning -297 -334 -202 -321 13  

Boende  ensamkommande 
(medfinansiering) -245 -500 -152 -500 0  

Summa  Individ och familjeomsorg -47 008 -41 601 -28 837 -41 713 -112  

       

Handläggning  försörjningsstöd -2 835 -2 524 -1 745 -2 236 288 18 

Försörjningsstöd -10 775 -11 000 -7 166 -10 820 180 19 

Sociala  jourboenden 93 0 -434 -502 -502 20 

Summa  Ekonomiskt bistånd -13 517 -13 524 -9 345 -13 558 -34  

Omföring till Vård Omsorgsnämnd  800   -800  

Totalt -67 560 -61 054 -41 491 -61 054 0  
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12.8.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Summa Nämnd och styrelseverksamhet - 43 tkr  
För lågt budgeterat med tanke på antalet nämndmöten som krävs för denna verksamhet. 
Kostnaden för nämndsadministration har sänkts, färre personal. 

2. Kansli socialnämnd + 839 tkr 
Överskottet består dels av mindre utnyttjande av central reserv då kraftigt ökande sälj av 
platser på boende inom verksamhet kan utnyttjas för att täcka upp underskott på bland 
annat institutionsvård vuxna och kontaktpersoner vuxna. Budgeterat för it-verktyg som 
ej kommer användas inom socialnämnd. 

3. Kontaktpersoner LSS -150 tkr 
Behovet av kontaktpersoner för LSS har ökat. 

4. Kansli stöd till barn och familjer -101 tkr 
Gemensamma kostnader med övriga kanslier är bokförda här. 

5. Institutionsvård vuxna - 1 190 tkr 
Utfallet till och med augusti är lägre än vid samma tidpunkt de senaste åren. Flera redan 
pågående placeringar kommer dock att pågå till årets slut och flera nya placeringar är 
redan planerade och påbörjas snart. Några av dessa placeringar avser psykiatri eller 
samsjuklighet och behöver genomföras på institutioner med hög psykiatrisk kompetens 
vilket innebär en hög vårdkostnad per dygn. En vårdvistelse enligt LVM påbörjades i 
början av september och kommer att sträcka sig sex månader framåt med en särskilt 
förhöjd vårdavgift på 9 600 kr per dygn. Denna placering kommer i sig själv att kosta 
nämnden drygt 1,1 miljoner under årets sista fyra månader vilket innebär att den lagda 
årsprognosen egentligen är stramt hållen och innebär att nya placeringsbeslut måste 
minska jämfört med tidigare i år. 

6. Kontaktpersoner vuxna SoL -184 tkr 
Kontaktpersoner för vuxna är en viktig kompletterande insats vid öppenvård på 
hemmaplan. Årsprognosen utgår ifrån att insatserna under hösten fortsätter i samma 
omfattning som under första delen av året. 

7. Familjehem vuxna SoL -184 tkr 
Insatsen familjehem används sällan till vuxna, varför posten var nollbudgeterad. I år var 
dock familjehem den bäst matchade insatsen för en klient inom missbruksvården. 
Placeringen bekostas sedan sensommaren istället av avdelningen för barn och unga, 
vilket innebär att utfallet hittills är detsamma som prognosen för hela året. 

8. Handläggning stöd och bistånd unga -185 tkr 
Underskottet beror på ökade kostnader för analystjänster och konsult som ersätter vid 
vakanta tjänster. Dessutom har fler resor till uppföljning av framförallt HVB-hem 
gjorts. 

9. Institutionsvård BoU + 453 tkr 
Det tidigare befarade underskottet är nu justerat och för närvarande är prognos ett 
överskott vid årsslutet. Överskottet beror på att avdelningen har avslutat fler placeringar 
än tidigare prognostiserats. 

10. Familjehem 0-20 år  +477 tkr 
Prognos på något lägre överskott än föregående prognos. Det är fortfarande så att 
familjehem inte används i den utsträckning som budgeterats. Detta överskott används 
bland annat till att finansiera högre kostnader för urinprov inom öppenvården samt 
ökade kostnader för kontaktfamiljer. 
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11. Familjehem 0-20 år,extern regi + 1 220 tkr 
Ett överskott redovisas även för köp av platser i externa familjehem. Familjehem inte 
används i den utsträckning som budgeterats. Detta överskott används bland annat till att 
finansiera högre kostnader för urinprov inom öppenvården samt ökade kostnader för 
kontaktfamiljer. 

12. Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -150 tkr 
Verksamheten prognostiserar högre kostnader för analystjänster inom öppenvården. De 
ökade kostnaderna finansieras med medel från familjehem. 

13. Kontaktpersoner BoU SoL -820 tkr 
Verksamheten prognostiserar högre kostnader för kontaktpersoner än senaste prognos. 
De ökade kostnaderna finansieras med medel från familjehem. 

14. Kontaktfamilj BoU SoL -410 tkr 
Behovet av kontaktfamilj inom denna verksamhet har ökat mer än tidigare 
prognostiserats. De ökade kostnaderna finansieras med medel från familjehem. 

15. Individuellt behovsprövad öppenvård +1 497 tkr 
Prognosen visar på ökat överskott i förhållande till budget jämfört med senast prognos. 
Fler sålda platser för läsåret 2015/2015 än prognosticerat. Överskottet beror även på ej 
besatta tjänster, låga sjuktal och väldigt lite övertid. 

16. Ungdomscoaching - 119 tkr 
Verksamheten beräknas gå med underskott. Korrigering av budget för ungdoms-
lägenheter kommer ske men helt korrekt budget och utfall för dessa förväntas först 
2016.  Inom verksamheten ingår även utsluss av flyktingbarn och en extern finansiering. 

17. Bålstapolarna - 140 tkr 
Underskottet beror främst på ej budgeterade bilkostnader och dyrare kostnader för 
polarna. Verksamheten kan göra besparingar men det kommer innebära att polarna inte 
är ute lika ofta och med lika många. 

18. Handläggning försörjningsstöd + 288 tkr 
Flera tjänster har varit vakanta under delar av året varför verksamheten uppvisar ett 
plusresultat. 

19. Försörjningsstöd + 180 tkr 
Årsprognosen ligger nära budget, vilket är positivt och innebär att de tre senaste åren 
legat stabilt på en något lägre nivå jämfört med åren dessförinnan. Det är dock värt att 
notera att kostnad för utbetalt bistånd per hushåll har ökat, vilket beror på att fler 
sökande stått helt utan andra inkomster eller haft lägre inkomster från till exempel 
försäkringskassan än under tidigare år. 

 20. Sociala jourboenden - 502 tkr 
Ungefär 200 tkr av det redovisade underskottet är kända kostnader utifrån mindre städ- 
och reparationskostnader samt vissa hyres- och vattenkostnader som av olika 
anledningar inte kunnat faktureras andrahandshyresgästerna. I budgeten för intäkter har 
man tidigare inte tagit hänsyn till att samtliga lägenheter ej faktureras kund. Korrigering 
av budget till verksamheten ungdomscoachning kommer ske. Ytterligare analys av 
underskottet pågår. 
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12.8.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Kansli stöd till vuxna 0 0 -29 -29 -29  

Myndighetsenheten -198 0 0 0 0  

Stöd och behandlingsenheten -55 0 0 0 0  

Boende ensamkommande 
flyktingbarn -55 0 0 0 0  

Summa -308 0 -29 -29 -29  

12.8.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Inköp av kontorsmöbler var nödvändigt trots ej budgeterat. Inga ytterligare 
investeringar kommer göras under 2015. 

12.9 Särskilda uppdrag 

12.9.1 Effektiviseringar 

Avdelningen för stöd till barn och unga har arbetat mycket med att utveckla metoder på 
hemmaplan och att arbeta med andra insatser än placeringar. Det har medfört att 
kostnaderna för placeringar har minskat med drygt 5 300 tkr jämfört med 2014 och 
redovisar ett överskott jämfört med budget om drygt 2 100 tkr. 

12.9.2 Justering av taxor och avgifter 

Inom socialnämndens område saknas taxor och avgifter att effektivisera då 
behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagarna ska vara avgiftsfria. 
  



Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2015 113(134) 

13 Vård- och omsorgsnämnd 

13.1 Sammanfattning 

Verksamheten 
I februari 2015 öppnade den sista av fyra avdelningar på Solängen. 

Under januari till augusti har ett minskat antal uppdrag gällande särskild boende 
inkommit. Trenden har pågått under dessa månader men nu ökar behovet och 
efterfrågan om särskilda boende platser. 

Inom äldreomsorgen har vi infört TES som planerings- och registreringssystem. 
Förutom en säkrare registrering av tid i hemtjänsten så medför detta bättre möjligheter 
till planering både i hemtjänsten och på särskilt boende. 

Inom socialpsykiatrins verksamhet har arbetet påbörjat med ett systematiskt 
kvalitetsarbete och ett arbete med anhörigstöd. Samarbetet med andra instanser som 
psykiatrin och habiliteringen och med anhöriga har fortsatt att utvecklas för att ge bästa 
möjliga stöd till den enskilde. 

Dalvägens boende har utökat med två platser utifrån en ökad efterfrågan. Det har också 
påbörjats en planering av en ny gruppbostad som beräknas vara inflyttningsklar 2017. 
Detta arbete bedrivs i nära samarbete med brukare och/eller dess företrädare. Inom 
daglig verksamheten har påbörjats ett utvecklingsarbete som syftar till att kunna erbjuda 
fler "riktiga arbetsplatser" för olika mindre grupper av brukare. 

Måluppfyllelse 
Vård- och omsorgsnämnden uppfyller i huvudsak sina mål. Ett av målen handlar om att 
utveckla metoder för att bättre kunna möta den enskildes individuella behov. Alla 
brukare i äldreomsorgen har en genomförandeplan efter tre veckor och nästan alla 
brukare som varit aktuella för en genomförandeplan har registrerats i det nationella 
kvalitetsregistret. 

När det gäller medborgarnas förtroende för verksamheten har det minskat med en enhet 
vad gäller äldreomsorgen och ökat med en enhet vad gäller stöd till utsatta personer. 
Båda förändringarna är inom den statistiska felmarginalen. 

I samråd med den enskilde eller hens företrädare pågår ett planeringsarbete när det 
gäller byggnation av ny gruppbostad. 

Ekonomin 
Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 638 tkr för vård- och omsorgsnämnden 
vid årets slut. Den huvudsakliga orsaken till det är högre kostnader än budgeterat för 
personlig assistans. 

13.2 Årets händelser 

Ny organisation skall sjösättas från första november. Organisationsförändringen syftar 
till att cheferna inom avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta får ett 
tydligare uppdrag inom sitt område som i sin tur skall underlätta verksamhetens 
följsamhet efter brukarnas behov. 

En nyinrättad tjänst som system- och verksamhetscontroller är utannonserad och 
kommer att organiseras inom avdelningen stöd till vuxna. Tjänsten innebär, utöver ett 
utökat systemstöd inom Treserva, även en förstärkning av förvaltningens beställarroll 
gentemot våra externa leverantörer inom äldreomsorgen. När controllern är på plats 
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kommer förvaltningen att ha möjligheter att genomföra mer strukturerade 
avtalsuppföljningar och kontroller av levererade tjänster. Under året har flera 
biståndsbedömare slutat och andra börjat. Arbetsgruppen har fortfarande någon vakans 
men är snart fulltalig och ny enhetschef började i augusti månad. 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats genom att personalen med ansvar gentemot 
äldreomsorgen utbildats inom ÄBIC (äldres behov i centrum) vilket kommer att 
innebära ett mer strukturerat sätt att individanpassa hela flödet från utredning till 
uppdragsbeskrivning och uppföljning av den enskilde brukarens stöd i vardagen. Ny 
personal har även utbildats inom LSS och tillsammans med övriga inom avdelningen 
för stöd till vuxna har personalen haft en heldagsutbildning med jurist för stöd i 
implementering av de senaste föreskrifterna gällande dokumentation inom 
socialtjänsten. Generellt inom hela arbetsgruppen biståndsbedömare tas nu ett nytt steg i 
att uppdatera rutiner och arbetssätt. 

Hemtjänst: Verksamheten har implementerat och använder nu ett nytt uppföljnings-
system, TES (Trygghet Enkelhet Säkerhet) från första juni i hemtjänst och social-
psykiatrin. TES kommer att användas som planeringssystem inom SÄBO, hemtjänst 
och socialpsykiatrin och implementeringen har påbörjats även där. Övergången och den 
nya larmmottagningen fungerar tillfredsställande. Det som kvarstår är optimal planering 
och nyckelfri hantering. Optimal planering av befintliga brukares insatser kommer 
igång under hösten. Hemtjänsten har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. 
Verksamheten sitter nu samlat och kan lättare samarbeta mellan olika personalgrupper. 

Dalängens dagligverksamhet: I och med ett beslut i vård-och omsorgsnämnden 
kommer Dalängens dagverksamhet att vara biståndsbedömd från och med november 
månad. 

Daglig verksamhet LSS: För att tillgodose individens önskemål om arbete och 
sysselsättning behöver lokalfrågan ses över. I dag bedrivs en stor del av verksamheten i 
en byggnad på Kalmarvägen. Lokalerna är inte optimala för många deltagare och 
verksamheten ser ett behov av fler grupper som utgår från mindre lokaler med fler 
sysslor i kommunens övriga verksamheter. Samverkan med fastighetsavdelningen pågår 
och arbetsgrupperna strukturerar om sig utifrån efterfrågan. 

Socialpsykiatri: Under året utbildas 2 handledare i vård o stöd-samordning vilket 
innebär att vi kan ha intern utbildning framöver. Vård och stödsamordning ger 
medborgarna ökad möjlighet att ha inflytande och medbestämmande om sin egen 
situation och själv lägga upp målen för sin återhämtning. Detta gör att medborgarna 
kommer att möta en verksamhet av mycket hög kvalitet. Arbetet med att stötta anhöriga 
har kommit igång och kommer att utvecklas vidare under året. Det finns möjlighet till 
både individuellt stöd och stöd i grupp för kommunens invånare. Allt sker i samverkan 
med landstinget. Behovet av sysselsättning ser olika ut beroende på 
funktionsnedsättning. I dag finns beslut enligt Lagen om stöd och service och 
Socialtjänstlagen under samma tak. Verksamheten ser behov av att särskilja LSS och 
SOL insatser och planerar därmed en uppdelning i två spår i samverkan med 
Socialpsykiatrin. 

LSS-boende Sjövägen: All fast anställd personal på LSS-boendet på Sjövägen har gått 
utbildning på autismcenter i Sunne. Syftet har varit att kvaliteten i verksamheten skall 
förbättras. Personal har fått mer tydligt förståelse för hur en person med autism tänker 
och fler verktyg att kommunicera med personer som har kommunikationssvårigheter. 
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13.3 Måluppfyllelse nämnder 

13.3.1 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

13.3.1.1 Organisation och arbetsmetoder ska utvecklas inom hela förvaltningen för att 

bättre möta den enskildes individuella behov 

 Uppfylls 
Förvaltningen har under året arbetat intensivt med att utveckla metoder för att bättre 
möta den enskildes individuella behov. En del av detta märks i utfallet på de 
nyckelindikatorer som är kopplade till målet. Utöver detta har ett arbete påbörjats med 
utredning och insatser enligt modellen ÄBIC och ett nytt planeringssystem, TES, har 
införts vilket ger möjligheter till en mer individuell planering. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan 
inom tre veckor från det man blev aktuell i verksamheten. 100 100 

 
Minst 95% av brukarna ska vara registrerade i de kvalitetsregister 
som socialnämnden använder. 95 98 

13.3.1.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

 Uppfylls inte 
Förtroendet för socialtjänsten mäts i SCB:s medborgarundersökning som presenterades i 
maj 2015. Den visar ett betygsindex på 56 för förtroendet för äldreomsorgen vilket är 
lägre än 2014 då det var 57. När det gäller stödet till utsatta personer är betygsindexet 
för 2015 ett värde på 46 vilket är högre än 2014 då det var 45. Båda förändringarana är 
inom den statistiska felmarginalen. Jämfört med riket är förtroendet för äldreomsorgen 
väl högre än rikssnittet och förtroendet för stödet till utsatta personer är något lägre än 
rikssnittet. Någon mätning av kvaliteten på hemsidan har ännu inte skett varför inget 
resultat kan redovisas. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Förtroendet för äldreomsorgen enligt SCBs medborgarundersökning 
ökar jämfört med 2014 61 56 

 
Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 50 46 

 Bland de bästa 25 %  i landet vid mätning av hemsidans kvalitet 25  

13.3.2 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

13.3.2.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

 Uppfylls 

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten aktivt medverka i samhällsplaneringen. Ett 
sätt att göra det är att medverka i det kommunala handikapprådet och aktivt ta del i de 
tillgänglighetsdialoger som förekommer i detta sammanhang. Ett annat sätt är att på 
eget initiativ rapportera brister i miljön vilket förvaltningen gjort vid flera tillfällen. Det 
har handlat om utemiljön kring särskilda boenden och om tillgänglighet till stränder för 
personer som är rullstolsbundna. Just nu pågår ett planeringsarbete när det gäller ny 
gruppbostad och hittills har det varit 4 dialogmöten med brukare/företrädare. 
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 Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utfall 

Augusti 
2015 

 
Antal rapporterade brister vad gäller tillgänglighet för 
funktionsnedsatta i utemiljön 5 5 

 
Antal genomförda brukarråd i samband med nybyggnation av särskilt 
boende för personer med funktionsnedsättning. 2 4 

13.4 Viktiga förändringar och trender 

De privata utförarna har samma antal kunder men ökar antalet utförda timmar. Därmed 
växer volymen och kostnaderna för hemtjänsten totalt i kommunen. 

Stimulanspengar för äldreomsorgen finns att rekvirera för 2015 och 2016. Håbos del är 
1,2 mkr 2015 och 2,4 mkr 2016. För 2015 är planeringen att fastanställa ett visst antal 
personer inom äldreomsorgen för att få bättre kontinuitet och minska antalet timvikarier. 

Den fortsatt största utmaningen är - och kommer under närmsta åren fortsätta att vara -
 den ökande andelen äldre inom kommunen. Såväl biståndsbedömare som utförare 
kommer framöver att än mer arbeta för att med så liten ökad kostnad som möjligt 
leverera en rättssäker biståndsbedömning och väl utförd äldreomsorg till ett allt större 
antal brukare. I takt med detta ökar behovet av att rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens. Äldreomsorgen är i ständigt behov av att rekrytera nya medarbetare, dels på 
grund av rörelse i verksamheterna och naturliga avgångar, men även då medarbetare 
söker sig vidare för att kunna utvecklas inom yrket. Vi behöver arbeta med att erbjuda 
befintliga och nya medarbetare mer kompetensutveckling för att få kompetent personal 
att stanna i kommunen. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer ska nu börja implementeras i 
verksamheterna vilket innebär en del nya och mer tidskrävande arbetsuppgifter när 
socialtjänsten fått ett tydligare ansvar att utreda våldet och följa upp beviljade insatser 
för målgruppen. Förvaltningsledningen har ännu inte beslutat var i organisationen dessa 
arbetsuppgifter främst kommer att hamna, men som ett första led i det här förändrings-
arbetet kommer representanter från all myndighetsutövande personal inom 
förvaltningen att gå Länsstyrelsens utbildning inom arbetsmetoden FREDA, vilket ska 
innebära ett starkare skydd för de utsatta medborgarnas rättigheter. 

Flyktingfrågan innebär att det med allra största sannolikhet behövs fler bostäder. 
Bostadsefterfrågan inom LSS verksamheter kommer också att öka. Det finns även 
många unga generellt i Håbo som inom snar framtid också behöver bostäder, samt att 
Håbo får fler äldre. Att få alla olika behov att samverka och samtidigt integreras i 
samhället är viktigt. Olika människor oavsett bakgrund eller funktionshinder behöver 
integreras - detta också viktigt i planering av nya bostäder. Viktigt även att titta på hur 
Håbo kommun får fram arbeten för unga med funktionshinder, 

13.5 Valfrihet och konkurrens 

Dåvarande socialnämnden antog i november 2012 en plan för valfrihet och konkurrens 
för perioden 2013-2015. I denna pekas några områden ut som möjliga att konkurrens-
utsätta utöver de områden där det redan idag finns privata utförare. Det handlar om 
fotvård och daglig verksamhet enligt LSS och eventuellt ytterligare boende för äldre. 
Något beslut om ytterligare konkurrensutsättning har inte fattats av vård-och omsorgs-
nämnden. Dock har förvaltningen i uppdrag att senast till nämndens sammanträde i 
december 2015 återkomma med förslag kring att eventuellt införa ett kundval inom 
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hemsjukvården. 

De verksamheter i nämndens regi som idag är konkurrensutsatta är Pomona, hus 2 som 
drivs av Attendo och kundval i hemtjänsten enligt LOV. Avtalet med Attendo löper ut i 
december 2016. Inom hemtjänsten finns förutom den kommunala utföraren också tre 
privat utförare. En av utförarna ger enbart serviceinsatser. 

13.6 Intern kontroll 

I planen för internkontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern 
kontroll. Några områden som vi arbetat med hittills under 2015 är: 

 Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation. 
 Avvikelser inom hälso- och sjukvården. 
 Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor. 
 Avstämning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer mot 

förordningar och riktlinjer. 
 Kontroll och räkning av läkemedel. 

13.7 Volymer och nyckeltal 

13.7.1 Hemtjänst 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 260 265 265 175 180 

Andel årsarbetare med utbildning, % 80 80 80 80 80 

Antal utförda timmar (kommunal hemtjänst) 
utförda besök omvårdnad och service inklusive 
HSL, exkl avböjda insatser 

37 813 39 000 24 920 26 953 40 400 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 

Utfallet visar antalet aktiva hemtjänstkunder utöver dessa finns personer som enbart har 
trygghetslarm, ca 40-50 per månad. I budgetsiffran ingår även larmkunder, vilket inte 
ingår i utfallet. 

13.7.2 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal ärenden 472 450 425 421 470 

Kostnad per kund, kr 20 580 25 900   23 600 

Kostnad per kund, kr 

Personalkostnader för hemsjukvård är lägre än budgeterade på grund av sjukfrånvaro. 
Beräknad prognos förväntas hålla. 
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13.7.3 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal platser 8 8 9 8 8 

Kostnad per plats, kr 499 400 532 625   503 100 

Antal platser 

Avser Pomonas korttidsboende 

Kostnad per plats, kr 

Kostnad per plats har minskat med anledning av neddragningar och effektiviseringar 
inom verksamheten. 

13.7.4 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal boenden 24 24 23 24 24 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 501 200 509 580   518 000 

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

79 80 53 50 74 

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

Många medarbetare från kommunhuset väljer att äta i restaurangen efter att man 
påannonserat om denna möjlighet på intranätet. 

13.7.5 Särskilt boende Solängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal boenden 27 39 30 36 39 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 600 200 598 200   604 800 

Antal boenden 

Under januari finns 30 platser. Från och med februari finns totalt 40 platser. Beräknat på 
helår ger det totalt 39 boendeplatser. 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 

I tidigare rapporter har budgetbeloppet varit felaktigt. Nu stämmer budgetbeloppet. 

13.7.6 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal boenden 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 593 100 595 100   592 600 
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13.7.7 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal kunder, dagtid 41 38 38 32 38 

Antal årsarbetare exkl natt (2014 var värdet 
inkl natt) 

14,68 10,75 14,68 10,45 10,45 

Antal beslut, boendestödstimmar 12 762 12 500 8 510 5 853 10 000 

Antal besök, Källans verksamhet 2 320 2 200 1 441 1 566 2 300 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 100 

Antal kunder, dagtid 

Många ärenden har avslutats under sommaren och tillströmningen av nya har inte varit 
stor. Det finns anledning att tro att nya uppdrag kommer in under hösten. 

Antal årsarbetare exkl natt (2014 var värdet inkl natt) 

Under 2014 var värdet inklusive natt. Men från och med 2015 rapporterar verksamheten 
exklusive natt. 

Antal beslut, boendestödstimmar 

Färre timmar beror på färre uppdrag och ska också ställas i relation till antalet 
avbokningar som är hög, speciellt under sommarmånaderna. 

Antal besök, Källans verksamhet 

Mycket besök i verksamheten varje månad utom juli då verksamheten hade stängt i två 
veckor. 

13.7.8 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Beviljade timmar LASS 95 471 78 588 55 760 58 932 89 016 

Beviljade timmar LSS 4 602 7 794 1 840 2 140 3 260 

Summan av budgeterade timmar är 86 382. Summan av prognosen för helår är 92 276 timmar. Detta är en ökning på 5 894 timmar, 
vilket är en av förklaringarna till ökade kostnader inom LSS och LASS. 

Beviljade timmar LASS 

En genomgång och analys av antalet ärenden inom LSS & LASS genomförs under 
hösten och dessa reviderade siffror är förankrade i verksamheten. Fortsatt arbete med att 
säkerställa beslut och utförande av beslut tillsammans med biståndshandläggare görs 
under hösten 2015. Budgeten är svår att jämföra med utfallet då man tidigare har 
rapporterat en del LSS ärenden som egentligen avser LASS. 

Beviljade timmar LSS 

En genomgång och analys av antalet ärenden inom LSS & LASS genomförs under 
hösten och dessa reviderade siffror är förankrade i verksamheten. Fortsatt arbete med att 
säkerställa beslut och utförande av beslut tillsammans med biståndshandläggare görs 
under hösten 2015. Budgeten är svår att jämföra med utfallet då man tidigare har 
rapporterat en del LSS ärenden som egentligen avser LASS. 
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13.7.9 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,2 11,2 11 11,2 11,2 

Personaltäthet (exkl natt) 1,8 1,5 1,8 1,75 1,75 

Andel årsarbetare med utbildning, % 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 341 
000 

1 376 
700 

  1 364 
000 

Kostnad per boende, kr 

Verksamheten har haft låg sjukfrånvaro och därmed hållit nere kostnaderna för vikarier. 

13.7.10 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7 6,75 7 6,75 6,75 

Personaltäthet (exkl natt) 1,08 1,13 1,17 1,13 1,13 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 732 000 768 700   768 700 

Kostnad per boende, kr 

Budgetsiffran var fel i tidigare rapporter. Nu är den korrekt. 

13.7.11 Dalvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal boenden 8 8 8 9 10 

Antal årsarbetare 7 6,75 7 6,75 6,75 

Personaltäthet (exkl natt) 0,87 0,84 1 0,75 0,67 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Personaltäthet (exkl natt) 

Prognos för helår avser ökning av antalet brukare med två. Schemaförändringar görs 
och prognos för helår kan förändras. 
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13.7.12 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal brukare 12 16 15 11 14 

Antal årsarbetare 10,46 10,17 10,46 10 10,17 

Antal boendedygn 1 115 1 200 769 670 700 

Kostnad per brukare, kr 459 400 333 200   382 000 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Antal brukare 

Indikationer finns på att antalet barn i verksamheten kommer öka. 

Antal årsarbetare 

Bemanningen hålls nere i den mån verksamheten klarar av det. 

Antal boendedygn 

Verksamheten räknar med att komma upp till målet, med anledning av att fler ärenden 
är att vänta. 

Kostnad per brukare, kr 

Kostnad per brukare har ökat något då antalet brukare har minskat. Antalet personal har 
inte förändrats för att man inväntar nya brukare under hösten 2015. 

Andel årsarbetare med utbildning % 

Samtliga nyrekryteringar har den utbildning som krävs för verksamheten. Vidare sker 
löpande kompetensutveckling för att den anställde ska möta brukarens behov i 
hans/hennes funktionsnedsättning. 

13.7.13 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
Augusti 

2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Progno
s 2015 

Antal deltagare 49 60 54 55 58 

- varav företagsplatser 11 15 10 10 11 

Antal deltagare 

Av 55 är ca 10 st sysselsättning 
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13.8 Drift- och investeringsredovisning 

13.8.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Vård-  och omsorgsnämnd -234 -317 -208 -317 0  

Nämndadministration -180 -183 -125 -189 -6  

Summa  Nämnd o 
styrelseverksamhet -414 -500 -333 -506 -6  

       

Kansli  vård- och omsorgsnämnd -4 642 -4 978 -4 133 -5 077 -99  

Summa  övergripande socialtjänst -4 642 -4 978 -4 133 -5 077 -99  

       

Anhörigstöd -506 -509 -345 -509 0  

Äldreomsorg  övergripande 1 768 0 0 1 700 1 700 1 

Westerlunds  rehab -1 331 -1 360 0 -1 100 260 2 

Demensteam -246 -1 221 -531 -850 371 3 

Hemtjänst  Kärnhuset -4 540 -3 815 -2 230 -2 579 1 236 4 

Hemsjukvård -9 715 -11 658 -7 251 -11 068 590 5 

Köp av  hemtjänst -23 813 -24 365 -18 966 -29 070 -4 705 6 

Hemtjänst  natt (from 2015 ingår 
tidigare socpsyk natt) -5 371 -5 694 -3 491 -5 611 83  

Trygghetslarm -23 -965 -370 -583 382 7 

Dagverksamhet  äldre -1 988 -2 198 -1 357 -2 070 128 8 

Korttidsboende  äldre -3 995 -4 261 -2 109 -4 025 236 9 

Rehab -8 072 -8 137 -5 287 -8 120 17  

Utskrivningsklara -19 -25 0 -25 0  

Handläggning  äldreomsorg -2 305 -2 365 -1 937 -2 291 74  

Köp av  särskilt boende Attendo -14 429 -14 163 -10 397 -14 750 -587 10 

Äldreboende  – Hus 4 -9 303 -9 625 -6 678 -9 469 156 11 

Äldreboende  – Hus 4, nattpersonal -2 725 -2 605 -1 968 -2 964 -359 12 

Intraprenad  Äldreboende -
 Dalängen (inkl   natt) -10 679 -10 711 -7 012 -10 666 45  

Äldreboende  – Dalängen (avgifter 
och  hyror) -582 -519 -316 -574 -55  

Äldreboende  - Solängen -13 287 -18 831 -12 682 -18 940 -109 13 

Äldreboende  - Solängen, 
nattpersonal -2 919 -4 496 -3 222 -4 646 -150 14 

Lägenhetshyror  Plommonvägen 8 
och 10 -448 0 -293 -315 -315 15 

Köp  särskilt boende äldre -548 -250 -206 -207 43  

Köpt  korttidsvård äldre -91 -50 0 0 50  

Socialpsykiatri,  dag -5 690 -6 229 -3 749 -5 820 409 16 

Psykiatri  övergripande 544 0 0 0 0  

Socialpsykiatri,  natt 544 0 0 0 0  
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 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Summa  äldreomsorg och 
boendestöd -120 313 -134 052 -90 397 -134 552 -500  

       

Personlig  assistans LSS -2 463 -4 602 -2 617 -4 567 35  

Personlig  assistans med  
assistansersättning -7 961 -7 507 -6 395 -8 583 -1 076 17 

Sjövägen  - boende LSS -8 045 -8 260 -5 273 -8 183 77  

Lindegårdsvägen  - boende LSS -4 392 -4 612 -3 006 -4 612 0  

Dalvägen  - boende LSS -4 364 -4 532 -2 919 -4 846 -314 18 

Handläggning  handikappomsorg -900 -1 325 -536 -1 112 213 19 

Korttidsboende  Ekan LSS -5 513 -5 331 -3 510 -5 348 -17  

Korttidsboende  tjänsteköp LSS 0 -120 0 0 120 20 

Daglig  verksamhet LSS (inkl daglig 
verksamhet Café Håbo) -6 855 -7 801 -5 340 -7 801 0  

Avlösarservice  i hemmet LSS -222 -470 -217 -470 0  

Förlängd  skolbarnomsorg LSS -244 -450 -222 -450 0  

Summa  Insatser enligt LSS -40 746 -44 705 -30 035 -45 972 -1 267  

       

Färdtjänst -4 740 -5 200 -3 206 -5 101 99  

Riksfärdtjänst -103 -200 -124 -170 30  

Summa  Färdtjänst/riksfärdtjänst -4 843 -5 400 -3 330 -5 271 129  

       

Fotvård 50 62 -2 62 0  

Restaurang  Pomona -900 -900 -261 -900 0  

Reception/vaktmästeri  
äldreomsorg -6 764 -6 620 -4 398 -6 620 0  

Summa  Förebyggande 
äldreomsorg -7 614 -7 458 -4 661 -7 458 0  

       

Arbetsmarknadsåtgärder -213 -305 0 -305 0  

Omföring från socialnämnden 0 0 0 800 800 21 

Totalt -178 785 -197 398 -132 889 -198 036 -638  

13.8.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Äldreomsorg övergripande +1 700 tkr 
Intäkter i form av PRIO pengar som avser prestationsmedel är en satsning från staten 
med 500 tkr, för att få ut människor i arbete. Samt statsbidraget som avser 
stimulansbidrag på 1,2 mkr. 

2. Westerlunds rehab +260 tkr 
Behandlingsplatser som avses för detta kommer inte utnyttjas i lika stor utsträckning 
som i budgeten, med anledning av att enheten drar ner på verksamheten under 
sommaren. Utfallet är i dagsläget noll, beroende på att Uppsala läns Landsting inte har 
fakturerat för perioden januari-april ännu. 
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3. Demensteam +371 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott då en budgeterat tjänst som biståndsbedömare om 
50 procent inte tillsatts. 

4. Hemtjänst Kärnhuset +1 236 tkr 
Årets första månader har medfört höga personalkostnader, i mars har verksamheten fått 
balans på de merkostnader som detta medfört. Under juli och augusti har verksamheten 
haft bemanningssvårigheter liknande de som var i början av året, dock under en kortare 
period. 
Höga sjukskrivningstal, både korttids och långtidsfrånvaro påverkar budgeten negativt. 
Ökade intäkter följer de ökade kostnaderna för personal. Inom äldreomsorgen har vi 
infört TES som planerings- och registreringssystem. Förutom en säkrare registrering av 
tid i hemtjänsten så medför detta bättre möjligheter till planering både i hemtjänsten och 
på särskilt boende. 

5. Hemsjukvård +590 tkr 
Kostnaderna för köp av privat hemsjukvård beräknas bli 250 tkr då avtalet förlängts till 
och med maj. Det fanns ingen budget för privat hemsjukvård. I den kommunala 
hemsjukvården redovisas en prognos på överskott 795 tkr beroende på att enhetschefen 
varit sjukskriven samt en del av en tjänst varit vakant. 

6. Köp av hemtjänst -4 705 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott då hemtjänstersättningen kommer att räknas upp 
med 18 procent från och med juni månad. Kostnadsökningen för den kommunala 
hemtjänsten är baserad på budgeterad volym och innebär en kostnadsökning om 1,6 mkr 
(redovisas som ett överskott under not 5 hemtjänst Kärnhuset). Köp av privat hemtjänst 
beräknas att öka i volym jämfört med budget med ca 400 tkr. Med hänsyn till den 
prognostiserade ökade volymen ger uppräkningen av hemtjänstersättningen en 
kostnadsökning om ca 1,6 mkr för köp av privat hemtjänst. I verksamheten ryms också 
kostnader om ca 500 tkr för införandet av TES. 

7. Trygghetslarm +382 tkr 
Stabilt intäkt och kostnadsläge. Allt är i drift och inga ytterligare kostnader beräknas för 
året. 

8. Dagverksamhet äldre +128 tkr 
Dagverksamheten har haft lägre övriga kostnader än beräknat under 2015, bland annat 
har kostnaderna gällande dagverksamhetens buss varit mindre. De aktiviteter och 
utflykter som dagverksamheten har anordnat under 2015 har inneburit mindre kostnader 
än då det under perioder har varit färre gäster än beräknat som deltagit i 
dagverksamheten. 

9. Korttidsboende äldre +236 tkr 
Korttidsboendet hade lägre kostnader än budgeterat i början på året, men med full 
beläggning från juni månad så kommer prognosen för helåret att hålla. 

10. Köp av särskilt boende Attendo -587 tkr 
Verksamheten redovisar högre kostnader för köpta platser till följd av en 
indexuppräkning som inte var budgeterad. 

11. Äldreboende - Hus 4 +156 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader för personal i form av beslutad besparing om 
0,25 årsarbetare vilket motsvarar ca 125 tkr, samt ytterligare lägre kostnader om 50 tkr. 
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12. Äldreboende - Hus 4, nattpersonal -359 tkr 
Verksamheten redovisar högre kostnader för personal då kostnader för avgångsvederlag 
löper året ut. 

13. Äldreboende - Solängen -109 tkr 
I februari 2015 öppnade den sista av fyra avdelningar på Solängen. Öppnandet har gått 
bra, med nöjda brukare och anhöriga. Under januari till augusti har ett minskat antal 
uppdrag gällande särskild boende inkommit. Trenden har pågått under dessa månader 
men nu ökar behovet och efterfrågan om särskilda boende platser. Den minskade 
efterfrågan har lett att prognosen för verksamhetens intäkter går med ett underskott. 
Stort behov av nyrekrytering, dels på grund av naturliga avgångar men även då 
medarbetare sökt sig vidare till nya utmaningar. 

De minskade intäkterna beror främst på begränsad betalningsförmåga, att 4 lägenheter 
används som avlastningsplats vilken innebär att det ej blir en hyresintäkt för de 
lägenheterna samt att Solängen under året har haft flertalet lägenheter som stått tomma i 
väntan på ny hyresgäst. För att få intäkter på de icke-uthyrda lägenheterna har de 
använts som korttidsplatser och för avlastning. Detta ger dels något ökade intäkter, dels 
har verksamheten kunnat möta det ökade behovet av korttidsplatser under sommaren 
och hösten. 

14. Äldreboende - Solängen, nattpersonal -150 tkr 
Kostnader för nattpersonalen beräknas ge ett underskott, då en överenskommelse om 
avslut av en personal, vilket leder till ett underskott i prognosen. 

15. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 -315 tkr 
Hyreshöjning upp till faktisk kostnadsnivå ska göras från och med den 1 juni. 

16. Socialpsykiatri, dag +409 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott. Kompetensutveckling för personal blir en del 
utbildningskostnader för IPS, individuellt stöd i arbete. En del köpta tjänster i form av 
personligt ombud. Verksamheten redovisar lägre kostnader för personal i form av 
beslutad besparing om 0,3 årsarbetare. 

17. Personlig assistans med assistansersättning -1 076 tkr 
Två brukare har haft hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro vilket har medfört 
ny inskolning på ny personal, som sedan slutat och ytterligare ny inskolning har utförts. 
Detta medför ökade personalkostnader såsom kvalificerad övertid och extra tid för att 
ersätta sjuk personal. En av brukarna har behov av dubbel personal. För att få budgeten 
att räcka till kommer gruppledarna kontakta anhöriga för att ansöka om mer bidrag till 
den aktuella brukaren. Kompetensutveckling av personliga assistenter har varit i fokus 
under våren och då blir det dubbel kostnad för personal ska ersättas på brukare, under 
utbildningen. Verksamhetsansvarig kommer arbeta med ett antal åtgärder för att kunna 
minska underskottet. Rehabenheten för personal kommer att kopplas in i personal-
gruppen och ett projekt för hur man kommer tillrätta med höga sjukskrivningstal 
kommer att påbörjas. En jurist kommer att kontaktas för att säkerställa att kommunen 
betalar rätt sjukersättning till dem privata utförarna som används av brukare. 

18. Dalvägen - boende LSS -314 tkr 
Dalvägen har utökat verksamheten från åtta till nio brukare. Under året förväntas 
ytterligare en brukare att kunna flytta in. I och med detta behöver bemanningen utökas 
och hyreskostnaderna för verksamheten blir större. Dalvägen har även haft oväntade 
reparationsarbeten på grund av vattenläckage. I och med att en brukare flyttade stod en 



Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2015 126(134) 

lägenhet tom ett par månader vilket gjorde att hyreskostnaden för verksamheten ökade. 
Verksamheten skräddarsyr schemat som åtgärd för att underskottet skall bli mindre än 
beräknat. 

19. Handläggning handikappomsorg +213 tkr 
Den positiva årsprognosen beror på att viss vakans under året. Utfallet till och med 
augusti indikerar ett ännu lägre årsresultat, men personalkostnader är felkonterade och 
rättas nu även retroaktivt. 

20. Korttidsboende tjänsteköp LSS +120 tkr 
Inget utfall för köp av LSS från andra kommuner. Bedömningen görs att budget inte 
kommer att förbrukas vilket medför att verksamheten redovisar ett överskott. 

21. Omföring från socialnämnden -800 tkr 
I samband med att man delade upp socialnämnden i två nämnder så la man budget för 
inköp av ett nytt system, TES. Den budgeten har socialnämnden fått, men den avser 
Vård & omsorgsnämnden. Förvaltningschefen kommer att föreslå en överföring av 
budgetram i samband med delårsbokslutet för att budgeten ska täcka upp för kostnader 
som redan uppkommit. 

13.8.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall 
aug 
2015 

Prognos 
2015 

Budget- 
avvikel

se 
Not 

Handdatorer hemsjukvård 0 -125 0 0 125 1 

Handdatorer hemtjänst 0 -125 0 0 125 2 

Kontorsmöbler hemsjukvård 0 -100 -82 -100 0  

Kontorsmöbler rehab 0 -100 -87 -100 0  

SUMMA 0 -450 -169 -200 250  

13.8.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1. Handdatorer hemsjukvård 

I samband med budget så beslutade man att investera i handdatorer, men handdatorer 
kommer inte att köpas in under 2015. Istället köper man smarta telefoner och det är inte 
en investering. 

2. Handdatorer hemtjänst 

I samband med budget så beslutade man att investera i handdatorer, men handdatorer 
kommer inte att köpas in under 2015. Istället köper man smarta telefoner och det är inte 
en investering. 

13.9 Särskilda uppdrag 

13.9.1 Effektiviseringar 

Verksamheten har minskat med ca 1,3 årsarbetare inom äldreomsorgen och inom stöd 
för funktionsnedsatta vilket var en del av finansiering av den höjda ersättningen till 
utförare inom hemtjänsten. 
Vidare har verksamheten minskat med en enhetschef vilket motsvarar en årskostnad om 
ca 575 tkr. 

Dalvägens gruppboende har ökat från 8 till 10 brukare inom befintlig personalstyrka. 
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Ett arbete har också påbörjats med att använda mer teknikstöd i vården och omsorgen, 
vilket kommer att kunna ge både ekonomiska och omvårdnadsmässiga vinster på sikt. 

13.9.2 Justering av taxor och avgifter 

Ett arbete med att se över taxor och avgifter har påbörjats och information har inhämtats 
från ett antal andra kommuner för att få ett jämförelsematerial. Tillsammans med 
ekonomikontoret kommer det nu att göras ett analysarbete som senast i december ska 
mynna ut i ett förslag till framtida taxor och avgifter. 

13.9.3 Nya statsbidrag till förskola, skola och äldreomsorg för hösten 2015 och 
framåt 

För 2016 kommer Håbo kommun att få ca 2 400 tkr i stimulanspengar för äldreom-
sorgen. Syftet med medlen är att fler personer ska anställas inom äldreomsorgen. 
Förvaltningens planering är att utöka grundbemanningen och därigenom kunna minska 
antalet timvikarier inom särskilt boende. Det innebär en ökad kontinuitet vilket ger en 
bättre omvårdnad. Ur ett personalperspektiv innebär det tryggare anställningar och 
lättare att rekrytera. Verksamheten diskuterar också att använda delar av medlen till att 
projektanställa en logoped vilket egentligen är ett landstingsansvar men samtidigt ett 
område som är eftersatt i Håbo kommun vilket bland annat brukarorganisationerna 
vittnar om. 

För 2015 kommer att antal timvikarier att istället fastanställas. Det medför att andra 
överdrag i verksamhetens budget till viss del kan balanseras. 
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14 Håbohus AB 

14.1 Sammanfattning 

Verksamheten - En viktig händelse för Håbohus är den pågående nyproduktionen av 
110 lägenheter centralt i Bålsta. Planarbetet för den kommande produktionen i Bålsta 
centrum har påbörjats. Håbohus beräknar i första etappen att bygga ca 190 lägenheter. 

Måluppfyllelse - Håbohus är vid tertial 2 år 2015 i fas för en god måluppfyllelse enligt 
målen i affärsplanen. 

Ekonomi - Räntekostnaden har varit mycket lägre än budget. Räntenetto för 2015 
beräknas till 15 070 tkr. Försäljning av fastigheter i Gillmarken och Agvägen är andra 
faktorer som påverkar utfallet. 

14.2 Årets händelser 

Årets händelser 
En viktig händelse för Håbohus är den pågående nyproduktionen av 110 lägenheter 
centralt i Bålsta. Markarbeten med sprängning har pågått under sommaren och den 
första bottenplattan gjuts i skrivande stund. Första inflyttning beräknas till efter 
sommaren 2016. 

Planarbetet för den kommande produktionen i Bålsta centrum har påbörjats. Håbohus 
beräknar i första etappen att bygga ca 190 lägenheter. 

Håbohus har fattat beslut om att sälja fastigheten Dyarne 6:2 på Agvägen i Bålsta. 
Försäljningen genomförs för att främja möjligheten till nyproduktion. 

14.3 Ekonomi 

14.3.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Delårsbokslut 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Verksamhetens intäkter 114 965 75 163 79 482 118 950 118 63
0 

Försäljning fastigheter 15 136 14 135 1 935 10 260 0 

Verksamhetens kostnader -62 260 -38 514 -40 040 -63 895 -63 375 

Avskrivningar -25 555 -14 893 -17 310 -25 965 -25 965 

Finansnetto -23 823 -14 514 -11 352 -17 035 -21 880 

Bokslutsdispositioner -6 083 0 0 0 0 

Skatt -2 985 -4 703 -2 797 -4 910 0 

Resultat 9 495 16 674 9 918 17 405 7 410 

Omslutning 858 196 824 413 866 401 910 930 930 93
0 

Soliditet 9,1 % 10,4 % 9,5 % 10,1 % 9,9 % 

Räntekostnaden har varit mycket lägre än budget. Räntenetto för 2015 beräknas till 
15 070 tkr. Försäljning av fastigheter i Gillmarken och Agvägen är andra faktorer som 
påverkar utfallet. 
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14.3.2 Investeringar 

 Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Delårsbokslut 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Inkomster 22 391 20 945 3 183 15 080 0 

Utgifter -75 520 -26 304 -32 475 -75 000 -80 000 

Summa -53 129 -5 359 -29 292 -59 920 -80 000 

14.4 Måluppfyllelse 

Att jobba med tydliga målsättningar inom vår kärnverksamhet är vårt att ständigt 
utveckla vår verksamhet. Målsättningarna är formulerade i Håbohus affärsplan för 
2014-2018. Affärsplanen innehåller mål inom områdena miljö, nyproduktion, 
integration och social sammanhållning, underhåll och reinvesteringar, trygga och 
trivsamma boendemiljöer samt ekonomiska mål. Håbohus styrelse följer kontinuerligt 
upp arbetet med affärsplanen. Håbohus är vid tertial 2 år 2015 i fas för en god 
måluppfyllelse enligt målen i affärsplanen. 

14.5 Viktiga förändringar och trender 

I värderingen till 2014 års bokslut bedömdes fastigheternas värden ha stigit. I 
försäljningen som genomförts märks detta. I Gillmarken noterades det hittills högsta 
försäljningspriset 2,35 Mkr. De bud som inkom för fastigheten på Agvägen visar på att 
köpare accepterar en direktavkastning som understiger 5 %. Detta ligger i linje med vår 
bedömning av stigande marknadsvärden. 

Stockholm växer och trycket märks även i Bålsta. I exploateringen av Bålsta centrum 
kommer förutom Håbohus även privata aktörer att medverka, detta tyder på att Bålsta 
som ort är attraktivt för privata investerare. Marknadsförutsättningarna har blivit bättre i 
Bålsta och det gäller att utnyttja detta läge. 
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15 Håbo Marknads AB 

15.1 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 ska vara en attraktiv etableringsort för företag och boende. 
Bolaget har Kommunen verksamhet inom dessa sex områden: 

Bolaget ska Nyföretagande – Företagsutveckling – Ungt företagande – Företagslots 
– Nyetableringar – Turismutveckling 
Bolagets 3 viktigaste händelser under perioden 

Startat handelsprojektet Bålstas Bästa 

Drivit på markprojektet Dragets Industriområde så att markförsäljning kan påbörjas 
under hösten 2015. 

Entreprenörskapet i skolan med allt från ”Uppfinnar Olle” till UF-företag som fick 
framskjutna placeringar i SM. 

15.2 Årets händelser 

Perioden omfattas av en mängd olika aktiviteter som Håbo Marknads AB har genomfört 
för att stärka näringslivet och främja kontakter och företagande. Totalt har bolaget 
genomfört ett 25-tal olika näringslivsbefrämjande åtgärder 

Arrangerat ett 20-tal olika företagsträffar inkl det stora förtagsminglet på Krägga med 
drygt 190 st deltagande personer. 

Coachat 20-talet personer med starta eget-rådgivning 

Arrangerat Håbomässan med 60 utställare och ca 4 000 besökare 

Deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business Alliance) med 50 kommuner 

Arrangerat 6 frukostmöten 

Delaktiga i integrationsnätverk i Håbo kommun 

Startat handelsprojektet ”Bålstas Bästa” i en ny förening med de andra 
företagsorganisationerna, handeln och föreningslivet. Där syftet är att öka den lokala 
handeln och samtidigt skapa möjligheter för bättre finansiering och stipendier till 
föreningslivet. 

Deltagit på en nationell mässa med marknadsföring av Logistik Bålsta i Göteborg 

Entreprenörskapet i skolan med allt från ”Uppfinnar Olle” till UF-företag som fick 
framskjutna placeringar i SM. 
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15.3 Ekonomi 

15.3.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Delårsbokslut 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Verksamhetens intäkter 8 840 5 808 19 072 22 063 29 460 

Verksamhetens kostnader -8 516 -3 445 -4 446 -6 434 -10 677 

Avskrivningar -60 -40  -60 -60 

Verksamhetsnetto -92 2 077 14 626 15 630 18 723 

Periodiseringsfond 1 526     

Skatt -214  -3 218 -3 439 -4 119 

Resultat 1 220 2 077 11 405 12 191 14 604 

      

Omslutning 32 823 34 384 29 587 30 523 30 000 

Soliditet 51,9 51,8 67,0  76,7 

15.3.2 Investeringar 

 Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Delårsbokslut 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Inkomster      

Utgifter  -36    

Summa  -36    

15.4 Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse 
Övergripande mål följer Håbo kommuns mål: 

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

Förtroendet för Håbo kommun ska öka 

Håbo kommun ska vara en tillväxtkommun 

Bolaget arbetar i sin verksamhetsplan med entreprenörskap i skolan, över 500 elever har 
deltagit under vårens i olika aktiviteter. 

Bolaget marknadsför kommunen genom turistbroschyren, tryckt upplaga 15 000 ex.. 
månatliga digitala nyhetsbrev till alla företag i kommunen, inkluderat stora företag i 
våra grannkommuner, Enköping, Upplands-Bro, Knivsta, Järfälla och Sundbyberg 

Bolaget har under våren marknadsfört kommunen och Logistik Bålsta på olika 
arrangemang, som Enköpingsmässan, Logistikmässan i Göteborg 

Bolaget arbetar hela tiden proaktivt för etableringar på de områden som detaljplaneras 
för företagsmark och bostadsmark. 
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16 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

16.1 Sammanfattning 

Förbundet är på god väg att genomföra de åtgärder som beskrivs i verksamhetsplanen. 
De indikatorer som mäts för förbundets övergripande mål visar på förbättrade resultat 
för 2015. 

Kommunernas krisberedskap har förbättrats och det finns en struktur för hur det ska 
utvecklas. Båda medlemskommunerna har en plan för verksamheternas SBA där 
räddningstjänsten utbildningar är en viktig del. 

För perioden visar räddningstjänsten ett negativt resultat på 64 tkr. Prognosen är -
300 tkr för helåret på grund av icke budgeterade pensionskostnader. Ett positivt resultat 
krävs för att återställa det negativa egna kapitalet (-864 tkr). 

16.2 Årets händelser 

Under första kvartalet 2015 ägnades mycket kraft åt att reda ut varför resultatet 2014 
vände från överskott i augusti till ett underskott för helåret. Förbundets 
pensionskostnader har analyserats och lönekostnaderna har brutits upp på fler konton 
för att få bättre möjlighet att se avvikelser. 

Under sommaren har Brandmännens Riksförbund vidtagit konfliktåtgärder för att få till 
ett bättre centralt kollektivavtal för räddningstjänstens RIB-anställda. Konflikten har 
haft mycket begränsad påverkan på förbundets verksamhet. 

Kommunernas handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande har tagits fram 
och kommer att beslutas under 2015. 

Flera händelser har under året satt kommunernas krisberedskap på prov. Händelserna 
har visat nödvändigheten av att kommunen har en beredskap och nyttan med att ha en 
egen organisation. Informationsflödet från SSRC har förbättrats stegvis. 

Räddningstjänstens uppdrag att utbilda kommunernas anställda i HLR, brandskydd och 
SBA har nu kunnat bli en del i kommunernas arbete med SBA. Antalet anmälda till 
kurserna är däremot vikande särskilt i Håbo. 

Den gemensamma räddningsregionen utvecklas och 2016 är förhoppningen att även 
Attunda och Sala-Heby tillhör samma räddningsregion. 

Sommaren 2015 har varit lugn för den utryckande verksamheten. Få bränder har 
inträffat i skog och mark. 

16.3 Ekonomi 

16.3.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Delårsbokslut 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Verksamhetens intäkter 4 410 2 463 2 840 4 360 4 360 

Verksamhetens kostnader -53 238 -33 605 -35 865 -53 996 -53 766 

Avskrivningar -1 591 -1 060 -1 259 -2 029 -2 029 

Ersättning från medlemmar 50 110 33 407 34 367 51 550 51 550 

Finansiella intäkter 79 41 3 15 15 

Finansiella kostnader -335 -337 -150 -200 -130 
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 Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Delårsbokslut 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Resultat -564 910 -64 -300 0 

Förra årets resultat påverkades kraftigt av reviderade prognoser för förbundets 
pensionskostnader. För helåret 2015 är prognosen ett negativt resultat på 300 tkr på 
grund av dessa prognoser. 

Delårsresultatet visa ett underskott på 64 tkr och beror på att driftkostnaderna är lägre än 
budgeterat och på att årets inventeringar inte ännu tagits fullt i drift vilket ger positiv 
effekt på avskrivningarna. Årets kostnader för timvikarier och övertid är höga. 
Förbundet har även 2 rehab-ärenden som medför att personalkostnaderna kommer att bli 
högre än förväntat årets sista 4 månader. 

16.3.2 Investeringar 

 Bokslut 
2014 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Delårsbokslut 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Inkomster      

Utgifter 5 098 3 167 931 2 440 2 440 

Summa 5 098 3 167 931 2 440 2 440 

Under 2015 investerar räddningstjänsten i 2 nya pickuper som kommer att användas i 
utryckningstjänst. Utöver dessa har motorn bytts ut i en av räddningsbåtarna och WIFI 
har installerats på heltidsstationerna. I övrigt har mindre investeringar även gjorts i 
övrig räddnings- och skyddsutrustning. 

16.4 Måluppfyllelse 

Ett nytt Handlingsprogram för räddningstjänst har tagits fram och som ska gälla för 
mandatperioden 2015-2018. Målen från handlingsprogrammet ska brytas ned till årliga 
mål i förbundets verksamhetsplan. I väntan på ett beslutade mål från 
handlingsprogrammet innehåller verksamhetsplanen för 2015 följande åtgärder för 
genomförande under året:

Utöver arbetet med de långsiktiga målen från handlingsprogrammet följer förbundet 
även upp de övergripande målen från ägardirektivet genom ett antal indikatorer. 
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Förbundet ska dessutom uppfylla följande ekonomiska mål 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 % av medlemsbidraget i Eget kapital. 

Prognosen för 2015 är ett underskott på cirka 300 tkr beroende på höga 
pensionskostnader. Sedan tidigare har förbundet ett negativt eget kapital vilket medför 
att endast målet om en likviditet över 2 000 tkr kommer att uppfyllas för 2015. 

16.5 Viktiga förändringar och trender 

Under 2014 skapades en gemensam räddningsregion av Uppsala, Stockholm och 
Gotlands län. Samarbetet i regionen är under utveckling och det finns möjligheter till 
gemensamma besparingar, minskad sårbarhet och kvalitetsförbättring. I och med att 
samverkan med andra räddningstjänster ökar ställs även frågan om en större 
förbundsbildning. Regionaliseringen ställer även större krav på mobila lösningar för de 
stödsystem som används vilket gör dagens IT-struktur otillräcklig. 

Räddningstjänsten har historiskt inte blivit särskilt hårt granskad. Trenden är att fler 
frågor ställs efter insatser och att räddningstjänstens agerande ifrågasätts. 

SKL har länge velat privatisera räddningstjänsten vilket inte är möjligt med gällande 
lagstiftning. Räddningstjänstlagen kom 1986 och ersattes av lagen om skydd mot 
olyckor 2003. Inom några år kommer en översyn av lagen och kan öppna nya 
driftformer för räddningstjänst. 

Konflikten med Brandmännens riksförbund under sommaren 2015 var bara första steget 
i en förändrad avtalsmodell för de RIB-anställda brandmännen. 

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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§ 155 Dnr 2015/00255  

Särskild medlemsinsats för Kommuninvest för år 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunen ska betala in hela in-
satskapitalet om 900 kronor per invånare till Kommuninvest inklusive 
Håbohus AB:s andel.  

Sammanfattning  
Håbo kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Kommuninvest har 
snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i 
Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. 

I och med nya lagkrav på större kapital i finanssektorn behöver Kommunin-
vest utöka sin lägsta bruttosoliditet. Kapitaluppbyggnaden skall vara upp-
nådd senast år 2018. Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar 
för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat till-
kommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt 
erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obliga-
toriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att kommunen ska betala in hela 
insatskapitalet upp till 900 kronor/invånare.  Insatskapitalet föreslås delas 
mellan kommunen och Håbohus AB. Kommunens andel uppgår till 50 pro-
cent eller 5 568 241 kronor och Håbohus AB andel till motsvarande belopp. 
Samråd har skett mellan kommunen och Håbohus AB om uppdelningen av 
insatskapitalet till Kommuninvest.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 102 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 
Förfrågan från Kommuninvest daterad 2015-05-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 
 















 

 Tjänsteskrivelse 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-29 KS nr 2015.3351 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Vipul Vithlani, Tf kommundirektör 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 - Kommuninvest 
Sammanfattning 
 
Håbo kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Kommuninvest har 
snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i 
Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. 
 
I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna 
erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att 
Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra 
finansieringslösningar. 
 
I och med nya lagkrav på större kapital på finanssektorn behöver 
kommuninvest utöka sin lägsta bruttosoliditet. Kapitaluppbyggnad skall 
vara uppnått senast år 2018. 
 
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för kommuninvest 
ekonomisk förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för 
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt kan erlägga en eller flera 
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska 
insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. 
 
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en förfrågan att erlägga 
särskild medlemsinsats år 2015, bilaga 1.  
 
Håbo kommun har per 2014-12-31 erlagt 6 894 118 kronor i insatskapital 
inklusive årliga utdelningar från kommuninvest. Per innevånare uppgår det 
till 344,12 kr. 
 
För Håbo kommun innebär detta att insatskapitalet behöver utökas till 900 
kronor per invånare eller ytterligare med 11 136 482 kronor. Insatskapitalet 
för kommunen kommer i och med ytterligare utbetalning att uppgå till totalt 
18 027 600 kronor.  
  
Som nämnts ovan kan kommunen själv välja i vilket omfattning kommunen 
vill betala insatskapitalet. Nedan redovisas olika alternativ till inbetalning av 
kvarvarande insatskapitalet. 



 

 Tjänsteskrivelse 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-29 KS nr 2015.3351 

 

 
För att uppnå insatskapitalet Återstår följande 

insatsbelopp 
Miniminivå 200 (40) kr/inv - Kr 
50 % av högsta nivån 450 (90) kr/inv 2 121 182 kr 
75 % av högsta nivån 675 (135) kr/inv 6 628 832 kr 
Högsta nivån 900 (180) kr/inv 11 136 482 kr 
 
Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att 
genom egna insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen 
behöver för att kunna fortsätta att förse kommunsektorn med en effektiv och 
säker finansiering av de investeringar som behöver göras under kommande 
år. 
 
Fördelarna med att betala in hela insatskapitalet år 2015 för kommunen är 
att den årliga återbäringen och insatsräntan från kommuninvest kan till delar 
eller helt behållas av kommunen och av Håbohus AB istället för som 
tidigare återbetalas till kommuninvest för kapitalbyggnad. Exempelvis fick 
”koncernen” 1 502 091 kronor i återbäring av kommuninvest vid bokslut 
2014 som kommunen återbetalade till kommuninvest som det årliga 
insatskapitalet. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att kommunen betalar in hela 
insatskapitalet upp till 900 kronor/invånare.  Insatskapitalet föreslås delas 
mellan kommunen och Håbohus AB. Kommunens andel uppgår till 50 
procent eller 5 568 241 kronor och Håbohus AB andel till motsvarande 
belopp. Samråd har skett mellan kommunen och Håbohus AB om 
uppdelningen av insatskapitalet till Kommuninvest. 
 
Kommunens finansiering av utbetalningen av insatskapitalet skall ske 
genom egna medel. 
 
Beslutsunderlag 
– Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015. 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunen betalar in hela insatskapitalet 
om 900 kronor per invånare till kommuninvest inklusive Håbohus AB:s 
andel. 

 



 

 Tjänsteskrivelse 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-29 KS nr 2015.3351 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens förvaltning samordnar 
utbetalningen från Håbohus AB och kommunen till kommuninvest,  varav 
kommunens andel 5 568 241 kronor. 
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§ 161 Dnr 2014/00156  

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta upprättat förslag till revide-
rat reglemente för omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL),  

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att det nya reglementet ska tilläm-
pas från och med 2016-01-01. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta riktlinjer för kompensation 
för förtroendevald för förlorad pensionsförmån. 

4. Kommunfullmäktige föreslås besluta samtliga förtroendevalda ska få 
möjligheten att stärka sin framtida pension genom att växla arvode mot 
pension. 

5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
teckna administrativt avtal med lämplig försäkringsgivare.  

Sammanfattning  
Under hösten 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om omställnings-
stöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) från SKL. Bestämmelserna 
har antagits av kommunfullmäktige i Håbo enligt tidigare beslut under 2015. 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser och inne-
hållet är bland annat en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen 
har tjänat som utgångspunkter för utformningen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån an-
passats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden 
i övrig. Men då de förtroendevalda inte är anställda kan de inte omfattas av 
samma avtal som gäller de anställda utan kommunen måste anta separata 
pensionsbestämmelser.  

Sedan bestämmelserna antogs i Håbo kommun, har en administrativt en-
klare lösning för att hantera ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL kommit 
till stånd, nämligen en hantering av de förtroendevaldas pensioner via för-
säkrad direktpension, Trygg PolitikerPension. Det blir enklare, billigare och 
den förtroendevalda kan själv styra över sin pension. Andra fördelar är att i 
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en försäkringslösning kan även premier för kompensation för förlorade 
pensionsförmåner och arvodesväxling hanteras. 

För att kunna försäkringstrygga pensionen krävs att kommunen antar en nå-
got reviderat OPF-KL. Formen och storleken på pensionsutfästelsen är den-
samma som i SKLs förslag till OPF-KL, ändringen ligger i att kommunen 
väljer att teckna försäkring för att trygga pensionsavgiften och att minsta av-
sättning höjs något.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 107 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24, nr 2015.4834 
Förslag till reviderad OPF-KL daterad 2015-09-24 
Bilaga 1, de reviderade punkterna i OPF-KL 
Bilaga 2, kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån 
Utfästelse om Trygg PolitikerPension 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leif Zetterberg (C) yrkar att beslutspunkt fem ändras så att texten "om 
Trygg PolitikerPension" ändras till "med lämplig försäkringsgivare" 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer arbetsutskottets förslag med ändring en-
ligt Leif Zetterbergs (C) yrkande mot arbetsutskottets ursprungliga förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med änd-
ringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Personalavdelningen 
Tarja Dahlin, Personalchef 
0171-525 21 
tarja.dahlin@habo.se 

 

 
Revidering av Håbo kommuns reglemente för omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda. OPF-KL. 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) från SKL.  

Bestämmelserna har antagits av kommunfullmäktige i Håbo enligt tidigare 
beslut under 2015. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser och 
innehållet är bland annat en följd av att livsinkomstprincipen och 
arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån 
anpassats till de pensions och omställningsavtal som gäller för anställda 
inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrig. Men då de förtroendevalda inte är anställda kan de 
inte omfattas av samma avtal som gäller de anställda utan kommunen måste 
anta separata pensionsbestämmelser.  

En ambition från SKL är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda 
ska gälla oavsett om den förtroendevalda har uppdrag hos kommunen eller 
landsting/religion. Sedan bestämmelserna antogs i Håbo kommun, har en 
administrativt enklare lösning för att hantera ålderspensionsavsättningarna i 
OPF-KL kommit till stånd. När SKL lade fram sitt ursprungliga förslag 
fanns ingen färdig försäkringslösning för att hantera 
ålderspensionspremierna och enligt SKLs förslag skulle ålderspensionen tas 
upp som en pensionsbehållning (skuld) i kommunens balansräkning. 

Håbo kommun vill hantera de förtroendevaldas pensioner via försäkrad 
direktpension, Trygg PolitikerPension. Det blir enklare, billigare och den 
förtroendevalda kan själv styra över sin pension. 

Andra fördelar är att i en försäkringslösning kan även premier för 
kompensation för förlorade pensionsförmåner och arvodesväxling hanteras. 

För att kunna försäkringstrygga pensionen krävs att kommunen antar en 
något reviderat OPF-KL. 

Formen och storleken på pensionsutfästelsen är densamma som i SKLs 
förslag till OPF-KL, ändringen ligger i att kommunen väljer att teckna 
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försäkring för att trygga pensionsavgiften och att minsta avsättning höjs 
något. 
 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reviderad OPF-KL  

2. Bilaga 1, De reviderade punkterna i OPF-kl 

3. Bilaga 2 Kompensation till förtroendevald för förlorad 
pensionsförmån 

4. Utfästelse om Trygg PolitikerPension 

 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
anta upprättat förslag till reviderat reglemente för omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL),  

2. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att det 
nya reglementet ska tillämpas från och med 2016-01-01. 

3. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
anta riktlinjer för kompensation för förtroendevald för förlorad 
pensionsförmån. 

4. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att samtliga 
förtroendevalda ska få möjligheten att stärka sin framtida pension 
genom att växla arvode mot pension. 

5. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 
kommunstyrelsen att teckna administrativt avtal om Trygg 
Politikerpension.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Personalchef 

Kommundirektör 

 

 



















 

 

 

BESTÄMMELSER 
               

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) i Håbo kommun 
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Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL) i Håbo kommun 
 

§ 1 Tillämpningsområde  
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 
eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges 
beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.  
 
§ 2 Stöd för återgång till arbete  
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och kunna 
kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta 
övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag.  
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes omställning till ett 
nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.  

 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser  
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.  
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes förutsättningar ta 
ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder 
som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och 
kompletterande utbildning.  
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika individer.  
 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd  
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års 
sammanhängande uppdragstid.  
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst tre år.  
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 
procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode 
året före avgångstidpunkten.  
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.  
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att 
hitta annan försörjning.  
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. 
De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.  
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.  
 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års 
sammanhängande uppdragstid.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års ålder och 
endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden 
innan den förtroendevalde fyller 65 år.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen efter årsvis 
ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av 
den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i 
syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med 
förvärvsinkomster. 
  
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.  
 
§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser 
som fullmäktige beslutar.  
 
§ 7 Samordning  
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster 
om inte annat anges.  
 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd  
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  
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§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd  
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd.  
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att 
fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att 
utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.  
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från 
efterkrav.  
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Pensionsbestämmelser  
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som 
fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen.  
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat 
anges.  
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till 
egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller 
annat uppdrag eller uppnått den i 32 a § LAS angiven ålder.  
Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om 
ansökan härom ingivits.  
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och fastställa de villkor 
i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade.  
 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges 
beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna.  
 
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning  
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  
a. avgiftsbestämd ålderspension  
b. sjukpension  
c. efterlevandeskydd  
d. familjeskydd  
 

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension  
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i pensionsbestämmelserna.  
 
§ 4 Pensionsgrundande inkomst  
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 
inkomstbasbelopp.  
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes 
årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) 
utgivna kontanta ersättningar.  
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med minst 40 
procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det avdrag/bortfall som 
förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning 
eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen.  
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 
kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån 
eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.  
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§ 5 Pensionsavgifter  
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.  
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inkomstbasbelopp.  
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är 
pensionsavgiften 3,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 
§ kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift 
tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).  
 
Anmärkning  
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde 
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om den 
för kalenderåret är högre än 3,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp 
direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.  
 
§ 6 Tryggande av pensionsavgift  
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett kalenderår avsätts 
senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med kommunens riktlinjer för Trygg 
Politikerpension. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.  
 
Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.  
 
§ 7 Information  
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.  
 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, det vill säga pensionsavgiften enligt § 6, sker 
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad.  
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten 
fastställt.  
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§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension  
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan 
pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på 
annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande 
avsättningar av pensionsavgift.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
 
§ 10 Sjukpension  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och 
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
 
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt § 4 som den 
förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades.  
 
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.  
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.  
 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte för längre 
tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken lämnas.  
 
Anmärkningar  
 1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
 2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL.  
 
§ 11 Återbetalningsskydd  
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare ska i första hand vara 
den förtroendevaldes maka/make/registrerade partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn. 
 
Den förtroendevalde kan närsomhelst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Den förtroendevalde kan 
lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid varje tidpunkt gällande 
försäkringsvillkor. 
 
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet. Förordnande av 
förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker genom skriftligt meddelande till 
försäkringsgivaren på blankett som anvisats av försäkringsgivaren. 
 
Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas tillgodohavandet i försäkringen 
som ett engångsbelopp till uppdragsgivaren. 
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§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 
(Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om 
AKAP-KL avslutats.)  
 
§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds 
arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om 
försäkringsavtal.  
 
§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.  
 
§ 15 Finansiering  
För pensionsavgift enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.  
 
§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och familjeskydd  
Utbetalning av sjukpension och familjeskydd sker månadsvis.  
 
Ansökan om sjukpension och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten 
utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det 
att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  
 
§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.  
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter 
pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten 
kan dock medge undantag. 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 162 Dnr 2015/00238  

Sammanträdesplanering 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen sammanträdesplane-
ring för år 2016 avseende styrelsens verksamhet. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna föreslagen samman-
trädesplanering för år 2016 avseende fullmäktiges verksamhet.  

Sammanfattning  
I Kommunallagens 5 kap. 7 §, avseende fullmäktige, samt 6 kap. 18 §, avse-
ende kommunstyrelsen, bestäms att fullmäktige respektive styrelsen själv 
ska bestämma när sammanträden ska hållas.  

Kansliet har upprättat förslag till sammanträdesplanering för år 2016. För-
slaget är avstämt mot ekonomiprocessen samt med nämndsekreterarna. 

Om behovet av fler sammanträden uppstår har ordförande enligt 5 kap. 7 § 
kommunallagen (avseende kommunfullmäktige), 6 kap. 18 § kommunalla-
gen (avseende kommunstyrelsen) samt 18 § 7 st. kommunstyrelsens regle-
mente (avseende utskotten) rätten att inrätta extra sammanträden.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 108 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-23, nr 2015.4782 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Nämnderna 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-23 KS nr 2015.4785 

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

 

 
Sammanträdesplanering 2016 
Sammanfattning 
I Kommunallagens 5 kap. 7 §, avseende fullmäktige, samt 6 kap. 18 §, 
avseende kommunstyrelsen, bestäms att fullmäktige respektive styrelsen 
själv ska bestämma när sammanträden ska hållas.  

Kansliet har upprättat förslag till sammanträdesplanering för år 2016. 
Förslaget är avstämt mot ekonomiprocessen samt med nämndsekreterarna. 

Om behovet av fler sammanträden uppstår har ordförande enligt 5 kap. 7 § 
kommunallagen (avseende kommunfullmäktige), 6 kap. 18 § 
kommunallagen (avseende kommunstyrelsen) samt 18 § 7 st. 
kommunstyrelsens reglemente (avseende utskotten) rätten att inrätta extra 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 
– Sammanträdesplanering 2016, 2015-09-23 
 
Förslag till beslut till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen 
sammanträdesplanering för år 2016 avseende styrelsens verksamhet. 

 
Förslag till beslut till Kommunfullmäktige  

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen 
sammanträdesplanering för år 2016 avseende fullmäktiges verksamhet. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Ledamöter och ersättare i KS/KF 
Nämnderna 
Revisorerna 
Förvaltningsledningen 



   SAMMANTRÄDESPLANERING 2016 
   Kommunstyrelsen 

 
Våren 2016 
 
Stoppdag  Tjänste-

manna-
beredning  

Presidie-
beredning  

Utskick 
till utskott 
 

KSAU KTU KLU Utskick 
till KS 

KS Utskick 
till KF 

KF 

11 jan 12 jan 13 jan 19 jan 26 jan 26 jan 27 jan 1 feb 8 feb 18 feb 29 feb 

15 feb 16 feb 17 feb 23 feb 1 mars 1 mars 2 mars 7 mars 14 mars 22 mars * 4 april 

14 mars 15 mars 16 mars 22 mars 29 mars 29 mars 30 mars 4 april 11 april 21 april 2 maj 

25 april 26 april 27 april 3 maj 10 maj 10 maj 11 maj 16 maj 23 maj 1 juni ** 13 juni 

 
 
Stoppdag → 
Sista dagen att anmäla ärenden och 
lämna in handlingar till kansliet. 
 
Tid: måndagar senast kl. 12.00 

Tjänstemannaberedning → 
Kommundirektören går igenom och 
godkänner de anmälda ärendena. 
 
Tid: tisdagar, kl. 10.00 

Presidieberedning → 
Kommunstyrelsens presidium går igenom 
och godkänner de anmälda ärendena. 
 
Tid: onsdagar kl. 09.00  

Utskick till utskott → 
Kallelse med handlingar skickas ut till 
respektive utskott.  
 
Tid: tisdagar 

KSAU → 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträder. 
 
Tid: tisdagar kl. 08.30 

KTU → 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
sammanträder. 
 
Tid: tisdagar kl. 15.00 

KLU → 
Kommunstyrelsens kultur- och 
livsmiljöutskott sammanträder. 
 
Tid: onsdagar kl. 08.30 

Utskick till KS → 
Kallelse med handlingar skickas ut till  
kommunstyrelsen. 
 
Tid: måndagar 

KS → 
Kommunstyrelsen sammanträder. 
 
 
Tid: måndagar kl. 14.00 

Utskick till KF → 
Kallelse med handlingar skickas ut till  
Kommunfullmäktige. 
 
Tid: torsdagar 

 

KF  
Kommunfullmäktige sammanträder. 
 
 
Tid: måndagar kl. 19.00 

 
* måndag p.g.a. påsk 
** onsdag p.g.a. nationaldagen 

 
 



   SAMMANTRÄDESPLANERING 2016 
   Kommunstyrelsen 

 
Hösten 2016 
 
Stoppdag  Tjänste-

manna-
beredning  

Presidie-
beredning  

Utskick 
till utskott 
 

KSAU KTU KLU Utskick 
till KS 

KS Utskick 
till KF 

KF 

8 aug 9 aug 10 aug 16 aug 23 aug 23 aug 24 aug 29 aug 5 sep 15 sep  26 sep 

19 sep 20 sep 21 sep 27 sep 4 okt 4 okt 5 okt 10 okt 17 okt 27 okt  7 nov 

24 okt 25 okt 26 okt 1 nov 8 nov 8 nov 9 nov 14 nov 21 nov 1 dec 12 dec 

           
 
 
Stoppdag → 
Sista dagen att anmäla ärenden och 
lämna in handlingar till kansliet. 
 
Tid: måndagar senast kl. 12.00 

Tjänstemannaberedning → 
Kommundirektören går igenom och 
godkänner anmälda ärenden. 
 
Tid: tisdagar, kl. 10.00 

Presidieberedning → 
Kommunstyrelsens presidium går igenom 
och godkänner anmälda ärenden. 
 
Tid: onsdagar kl. 09.00  

Utskick till utskott → 
Kallelse med handlingar skickas ut till 
respektive utskott.  
 
Tid: tisdagar 

KSAU → 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträder. 
 
Tid: tisdagar kl. 08.30 

KTU → 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
sammanträder. 
 
Tid: tisdagar kl. 15.00 

KLU → 
Kommunstyrelsens kultur- och 
livsmiljöutskott sammanträder. 
 
Tid: onsdagar kl. 08.30 

Utskick till KS → 
Kallelse med handlingar skickas ut till  
kommunstyrelsen. 
 
Tid: måndagar 

KS → 
Kommunstyrelsen sammanträder. 
 
 
Tid: måndagar kl. 14.00 

Utskick till KF → 
Kallelse med handlingar skickas ut till  
Kommunfullmäktige. 
 
Tid: torsdagar 

 

KF 
Kommunfullmäktige sammanträder. 
 
 
Tid: måndagar kl. 19.00 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2015-10-26  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 164 Dnr 2015/00257  

Revidering av arvodesregler för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade arvodesregler för 
Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tidigarelägga den planerade utvärderingen 
av arvodesreglerna och starta arbetet med denna omedelbart.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2014-12-15, § 76, arvodesregler för Håbo kom-
mun att gälla för mandatperioden 2014-2018. Behov av revidering av arvo-
desreglernas § 21 avseende jourersättning för ledamöter i socialnämnden har 
uppkommit. Som reglerna är skriva så utgår inte jourersättning för social-
nämndens ordförande för jourveckorna, utan detta ingår inom ramen för 
dennes ordinarie arvodering.  

Eftersom jourtjänstgöring innebär att en ledamot ska finnas anträffbar 
närsomhelst under tjänstgöringsveckan, även under obekväma tider, så är 
det fel att anta denna ligger inom ramen för vad som kan förväntas ingå i en 
nämndsordförandes uppdrag. Förvaltningen föreslår därför att arvodesreg-
lerna revideras på så sätt att ordalydelsen i § 21 är följande: 

”Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och 
som under av nämnden angivna veckor ska finnas tillgänglig för prövning 
av sådana frågor äger rätt till jourersättning per verkställd jourvecka, enlig 
bilaga 1.”  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 110 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29, nr 2015.4932 
Reviderade arvodesregler daterat 2015-09-29, nr 2015.4931 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter avslutade överläggningar finner ordförande Carina Lund (M) att det är 
kommunstyrelsens mening att göra tillägg till beslutet och yrkar därmed att 
den planerade utvärderingen av arvodesreglerna tidigareläggs och startas 
omedelbart. Detta då det finns fler saker som snarast bör revideras.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2015-10-26  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med tillägg enligt eget yrkande 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Jäv 
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler jäv och deltar därför ej i beredning och be-
slut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-29 KS2015/257 nr 2015.4932 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Revidering av arvodesregler för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog xxxx-xx-xx, § xx, arvodesregler för Håbo 
kommun att gälla för mandatperioden 2014-2018.  

Behov av revidering av arvodesreglernas § 21 avseende jourersättning för 
ledamöter i socialnämnden har uppkommit. Som reglerna är skriva så utgår 
inte jourersättning för socialnämndens ordförande för jourveckorna, utan 
detta ingår inom ramen för dennes ordinarie arvodering.  

Eftersom jourtjänstgöring innebär att en ledamot ska finnas anträffbar 
närsomhelst under tjänstgöringsveckan, även under obekväma tider, så är 
det fel att anta denna ligger inom ramen för vad som kan förväntas ingå i en 
nämndsordförandes uppdrag. 

Förvaltningen föreslår därför att arvodesreglerna revideras på så sätt att 
ordalydelsen i § 21 är följande: 

”Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och 
som under av nämnden angivna veckor ska finnas tillgänglig för prövning 
av sådana frågor äger rätt till jourersättning per verkställd jourvecka, enlig 
bilaga 1.” 

 

Beslutsunderlag 
– Reviderade arvodesregler för Håbo kommun 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Personal / Maria Svartbäck 
Författningsamling/Hemsida 



 

 

 

 

ARVODESREGLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 
2014-2018 
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 Datum Vår beteckning 
 2015-09-29 KS nr 2015.4931 

 

Arvodesregler för Håbo kommun 
§ 1 Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser gäller för:  

 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

 ledamot i beredning som utsetts av kommunfullmäktige 

 ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

 ledamot och ersättare i nämnd, utskott, kommitté, etc. som utsetts av 

kommunfullmäktige eller med kommunfullmäktiges bemyndigande 

 ledamöter och ersättare i beredning, utskott, kommitté, råd, etc. som utsetts av nämnd 

 revisorer 

 
§ 2 Ersättningsformer 
Ersättning kan utgå i form av: 

 Arvode i form av årsarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode 

 Kostnadsersättning i form av traktamente, reseersättning och övriga ersättningar 

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

 Ersättning för förlorad semesterförmån  

 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

 Jourersättning 

 
§ 3 Ersättningarnas storlek 
Kommunfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek enligt bilaga 1. 
 
§ 4 Uppräkning 
Basbeloppen i bilaga 1 ska uppräknas efter det gällande årets inkomstbasbelopp (IBB).  
  
§ 5 Årsarvode 
Fasta årssarvoden utgår till ordförande och vice ordförandena i kommunfullmäktige, samt ordförande 
i kommunstyrelsen, oppositionsråd och gruppledare, ordförande i nämnder, utskott samt revisorer 
enligt bilaga 1. 
 
De fasta årsarvodena inkluderar generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer 
med uppdraget såsom:  
 

 Överläggningar med tjänsteman 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare  

 Protokolljustering 
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 Eventuella besökstider  

 Uppvaktningar och representation 

 Deltagande i kurs eller konferens 

 Deltagande i besiktning eller inspektion  

 Information och studiebesök 

 Beslutsfattande i delegerade ärenden 

 Information till egen partigrupp 

 Besök på förvaltning för utanordning eller påskrift av annan handling 

 Överläggning med icke kommunalt organ 

 Engagemang i övrigt i anslutning till uppdraget exempelvis tillfälliga arbetsgrupper 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst och restid med anledning av ovan uppräknade arbetsuppgifter 
ska ej utgå.   
 
Förtroendevald med årsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode eller arvode för förrättning inom 
kommunen, som berör samma nämnd eller annan instans som årsarvodet avser. 
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av till exempel sjukdom är förhindrad att utföra sitt 
uppdrag under den tid som överstiger fyra veckor ska arvodet minskas i motsvarande proportion. Den 
som utövar uppdraget ska erhålla arvodet. 
 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid1 eller betydande del av heltid har rätt att varje år ta ut 
ledighet motsvarande den semester som en arbetstagare med motsvarande ålder och tjänstgöringsgrad 
har rätt till enligt allmänna bestämmelser (AB), utan att arvodet reduceras.  
 
§ 6 Sammanträdesarvode 
Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde enligt den nivå som fullmäktige fastslagit i 
bilaga 1.  Olika sammanträden som följer direkt efter varandra med uppehåll understigande en timme 
och som genomförs på samma plats ersätts som ett sammanträdestillfälle. 
 
Högst två (2) sammanträdesarvoden betalas ut per dag.  
 
Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till sammanträdesarvode som berör samma 
nämnd eller instans som årsarvodet avser. 
 
§ 7 Förrättningsarvode 
Med förrättning avses deltagande i: 
 
                                                 
1 Med betydande del av heltid avses uppdrag på deltid med en omfattning (”tjänstgöringsgrad”) som är 40 % av heltid 
eller mer. 
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 Konferens, kurs eller liknande kommunal angelägenhet 

 Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 

förtroendevalde själv tillhör 

 Överläggning med annan myndighet 

 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdraget 

 
Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till förrättningsarvode för förrättning som berör 
samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 
 
Övriga förtroendevalda har rätt till arvodering enligt den nivå som fullmäktige fastslagit i bilaga 1. 
 
Förrättningsarvode utges till förtroendevald efter beslut om deltagande av nämnd eller i 
förekommande fall av ordförande i berörd nämnd.   
 
Under en och samma dag utges högst två förrättningsarvoden. Oavsett förrättningens längd utges 
endast ett förrättningsarvode. 
 
Borgerlig begravningsförrättare, som ej uppbär årsarvode, äger rätt till dubbelt förrättningsarvode i 
samband med begravning. 
 
§ 8 Justeringsarvode  
Vid protokollsjustering utges arvode per justerat protokoll enligt bilaga 1.  
 
§ 9 Förlorad arbetsinkomst  
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid är berättigad till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs:  
 

 att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde eller förrättning 
som föranletts av uppdraget 
 

 att sammanträdet eller förrättningen finns med i den uppräkning av ersättningsberättigade 
förrättningar eller sammanträden som finns angivet i detta regelverk 
 

 att den förtroendevalde kan styrka sin förlust av arbetsinkomst i enlighet med de anvisningar 
som kommunen utfärdar. 

 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads- eller socialförsäkringsbaserade 
ersättningar och andra liknande ersättningar och bidrag som reduceras till följd av 
förtroendeuppdraget. 
 
Har den förtroendevalde uppdrag på tid som är ledig tid i dennes vanliga anställning äger denne ingen 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en förtroendevald som byter 
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arbetspass i sin anställning för att få ledig tid när man ska ha sitt uppdrag i kommunen, inte har rätt 
till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
För förtroendevald som har ett anställningsförhållande med en arbetsgivare ska inkomstbortfallet 
styrkas genom ett intyg från arbetsgivaren. Intyget framställs i samband med begäran om ersättning 
för förlorad arbetsinkomst.  Ersättningen för förlorad arbetsinkomst utbetalas per timme och baseras 
på aktuell timlön (vid månadslön divideras den med 165). 
 
Förtroendevald som inte har ett anställningsförhållande med en arbetsgivare men som bedriver aktiv 
näringsverksamhet som ger arbetsinkomst intygar om egen timlön. Timlönen styrks genom senaste 
slutskattsedeln alternativt genom intyg från Försäkringskassan om sjukpenningsgrundande inkomst 
(SGI). Omräkning av årsinkomst till timlön görs genom att dividera årsinkomsten med 1980.  
 
Ersättningen för förlorad arbetsinkomst utbetalas enligt nivåer fastställda i bilaga 1. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn om inte schemaläggning 
av arbetstiden påvisar annat förhållande. 
 
Förtroendevald som har oregelbunden arbetstidsförläggning har rätt att få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för arbetspass som skäligen måste avstås i anslutning till sammanträdet.  
 
Pensionärer och studerande har normalt ingen förlorad arbetsinkomst till följd av sitt uppdrag. 
 
§ 10 Resekostnadsersättning 
Ersättning för reskostnader med egen bil utbetalas om avståndet från den förtroendevaldes fasta 
bostad eller arbetsplats överstiger 3 kilometer (enkel väg).  
 
Reseersättning utgår för sammanträde och förrättning som berättigar till arvode enligt §§ 6 och 7. 
Därutöver utbetalas ersättning för resa för att justera protokoll i styrelse, nämnd eller utskott. 
Kostnader för resor ersätts enligt de bestämmelser som gäller i det kommunala bilersättningsavtalet – 
BIA. 
 
§ 11 Traktamenten  
Förtroendevald, som har merkostnad för kost och logi i samband med förrättning utanför kommunen, 
har rätt till ersättning i enlighet med kommunala traktamentsavtalet - TRAKT 04. 
 
§ 12 Barntillsynskostnader 
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas hem och som ej fyllt 12 år.  
 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.  
 
§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning eller svår sjukdom 
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller 
motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad.  
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Ersättning utbetalas inte för tillsyn som utförs av familjemedlem eller av annan närstående. 
 
§ 14 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
Ersättning utbetalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit 
till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande och som inte ersatts på annat sätt. Här ingår 
kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläggning av handlingar 
och liknande. Ersättning utbetalas för styrkta utgifter. 
 
§ 15 Övriga kostnader 
För kostnader som avses i §§ 12-14 utbetalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda 
skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utbetalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbetet eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. Frågor om ersättning enligt 
denna paragraf ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
§ 16 Begäran om ersättning 
För att få ersättning enligt §§ 9-15 samt §§ 19-20 skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller 
kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till tjänstgörande sekreterare vid 
sammanträdet/förrättningen. 
 
Ledamot ska själv fylla i uppgifterna på den blankett Håbo kommun tillhandahåller samt styrka dessa 
med sin namnteckning.  Förlorad arbetsinkomst och restid enligt §§9 - 10 ska både redovisas i timmar 
och belopp. Ersättningsbegäran ska inlämnas snarast, dock senast två (2) månader efter sammanträde 
eller förrättning. 
 
Berörd förvaltning ansvarar för att, till löneavdelningen, rapportera uppgifterna för utbetalning, enligt 
givna instruktioner. 
 
§ 17 Utbetalning 
Årsarvode/fasta arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga arvoden och ersättningar 
utbetalas månadsvis i efterskott. 
 
§ 18 Tolkning och tillämpning 
Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser.   
 
§ 19 Semesterförmån 
Förtroendevald som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till ersättning för 
styrkt förlorad semesterförmån. Ersättningen utbetalas med verifierat belopp, dock med högst 12% av 
den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av arbetsgivare. Intyg som styrker 
förlorad semesterförmån inlämnas årsvis och framställs senast kalenderåret efter att förlusten 
uppkommit. 
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Ersättning för förlorad semesterförmån gäller inte årsarvoderad förtroendevald på heltid eller på 
betydande del av heltid. 
§ 20 Pensionsförmån 
Förtroendevalda som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till ersättning för 
styrkt förlorad pensionsförmån.  Ersättningen utbetalas i form av ett procentpåslag om 4,5 procent av 
den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst som den förtroendevalde erhåller.  
 
Ersättningen utbetalas direkt till förtroendevald i samband med utbetalning av förlorad arbetsinkomst.   
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska styrkas med ett intyg om vilket pensionsavtal 
förtroendevald omfattas av i sin anställning. Intyget ska inkomma vid första tillfället som 
förtroendevald ansöker om ersättningen, i början av varje kalenderår och om förhållandena förändras.  
 
Förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning och som kan 
styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.  
 
§ 21 Jourersättning 
Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och som under av nämnden angivna veckor ska 
finnas tillgänglig för prövning av sådana frågor äger rätt till jourersättning per verkställd jourvecka, 
enlig bilaga 1. 
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Bilaga 1 
Årsarvoden 
Bas = 1200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB för 2015 är 58 100 kr)  
 
 
Organ Procenttal  Årsarvode 2015 Kommentar 
Kommunfullmäktige    
Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:a vice ordförande 

5% av bas 
2,5% av bas 
2,5% av bas 

34 860 kr 
17 430 kr 
17 430 kr 

 

Gruppledare 8% av bas 55 776 kr Till alla partier som 
inte tillsätter 
ordförandeposten eller 
oppositionsrådsposten 
i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen    
Ordförande  100% av bas  697 200 kr Ingår att vara 

ordförande i KSAU 

Oppositionsråd  75% av bas  522 900 kr Uppdraget omfattar 
heltid 

Ordförande i 
kommunstyrelsens utskott 

5% av bas 34 860 kr  

Sociala frågor    
Ordförande i socialnämnden 8 % av bas 55 776 kr  

Ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden 

12% av bas 83 664 kr   

Ordförande i 
överförmyndarnämnden 

5% av bas 34 860 kr  

Skol- och utbildning    
Ordförande i barn- och 
utbildningsnämnd 
 
Ordförande i utskott 

20% av bas 
 
 
5% av bas 

139 440 kr 
 
 
34 860 kr 

 

Miljö och bygg    
Ordförande i bygg- och 
miljönämnden 

8% av bas 55 776 kr  

Val    
Ordförande i valnämnden 3% av bas 20 916 kr Gäller endast valår. 

Revision    
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Revisorer 5% av bas 34 860 kr  
 

 

     
Sammanträdesarvoden 
Bas = 58 100 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Ledamöter och 
ersättare 

1,5% av bas  
  

872 kr  

Vice ordförande i 
nämnd som tjänstgör 
som ordförande  

3% av bas per 
sammanträde 

1743 kr  

 
 
Förrättningsarvode 
Bas = 58 100 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Ersättning vid 
förrättning 

1,5 % av bas 872 kr  

 
Justeringsarvode 
Bas = 58 100 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Justeringsarvode 0,5 % av bas 291 kr  

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Bas = 58 100 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Högsta belopp som 
ersätts per dag  

4 % av bas 2324 kr per dag  

 
Jourersättning inom socialnämnden 
Bas = 58 100 kr (Inkomstbasbeloppet)  
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Jourersättning per 
verkställd jourvecka 

3,46 % av bas per 
verkställd vecka. 

2010 kr per verkställd 
vecka 
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Kommunstyrelsen 
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§ 165 Dnr 2015/00246  

Taxor och avgifter inom Kultur och livsmiljös verk-
samhetsområden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att i samband 
utredningen av nya föreningsbidrag också utreda behovet av förändringar av 
taxor och avgifter för de lokaler som Kultur och Livsmiljöavdelningen sva-
rar för. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna föreslagna ändringar 
av avgifterna för fjärrlån och expeditionsavgift. De nya avgifterna ska gälla 
från och med 1 januari 2016.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fattade år 2008 (KS 2008/101) beslut om taxor av avgif-
ter vid användning av kommunens lokaler. Dessa avgifter har sedan revide-
rats av Bildningsnämnden 2010. Avgifterna storlek varierar beroende på 
vem som använder lokalen och vilken typ av lokal som avses. Lägst taxa har 
föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet och högst har privat-
personer och företag.  

Vid en jämförelse mellan Håbo och tre närliggande kommuner, Upplands 
Bro, Knivsta och Enköping, framkommer att barn och unga även där priori-
teras före privatpersoner och företag.  

En jämförelse av taxan mellan kommunerna och de olika uthyrningsbara 
enheterna visar att Håbo generellet ligger i mitten av spannet. I vissa falla 
finns det dock inget att jämföra med, då vi eller någon av de andra kommu-
nerna saknar jämförbara objekt. 

Lokalutbudet har förändrats sedan de nu gällande taxorna fastställdes och en 
genomgripande översyn bör därför göras. Översynen bör göras i samband 
med att regelverket för föreningsbidragen omarbetas. Detta arbete är påbör-
jat och beräknas vara klart i sitt första steg första kvartalet 2016 för att vara 
helt klart kvartal 3 samma år för att kunna tillämpas från 1 januari 2017.  

Taxan för uthyrning av Fridegårdscenen behöver ses över och moderniseras. 
Den är i dag kommunens största scen. Under 2016 kommer scenen att upp-
graderas och lokalen fräschas upp genom de investeringsmedel som tillförs. 
Scenen kommer att bli mer funktionell och attraktiv.  

Prislistan behöver utredas och justeras med tanke på olika kundgrupper, lo-
kala föreningar och övriga föreningar, samt för olika tidpunkter på da-
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gen/dygnet. Det finns bra exempel från kringliggande kommuners scener att 
utgå ifrån. Foajén (som i dag går under namnet Focarium) ska läggas till och 
prissättas särskilt. Kostnaden för hyra av tekniker måste också ses över. 

Biblioteksverksamheten ser årligen över sina avgifter. Inför 2016 är det bara 
ett par mindre justeringar som gäller fjärrlån och expeditionsavgift vid fak-
turor. Bilaga 1. 

Jämförelsekommuner är Enköping, Knivsta och Upplands Bro. Flera av dem 
säger att de inte sett över sina avgifter på länge.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och livsmiljöutskottets protokoll 2015-10-14 § 40 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4856 
Sammanställning över priser för förekommet material 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och livsmiljö – För åtgärd  
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsens förvaltning

Kultur och livsmiljöavdelningen
2015-09-25 KS 2015/246 hid.nr 2015.4856

Bilaga 1

Priser på förkommet material

Håbo Upplands-Bro Enköping Knivsta

Tidigare Nytt förslag

Återanskaffningspris, se nedan Återanskaffningspris, se nedan

Vuxenböcker inkl cd-böcker 250 kr 250 kr Fullt pris eller slitet ex mini 100kr 200kr eller anskaffningsvärde 250 kr

Barnbok 100 kr 100 kr Fullt pris eller mini 75kr 100kr eller anskaffningsvärde 170 kr

Tidsskrift 100 kr 100 kr Inköpspriset för respektive tidsskrift 15 kr 50 kr

CD-skiva, CD-rom 250 kr 250 kr 150 kr 200 kr 200 kr

DVD film 500 500 Inköpspris mini 200kr 400kr vuxen, 200kr barnfilm 500kr vuxen, 300kr barnfilm

Fjärrlånad bok 500 500 Långivande bibl. Pris 200kr eller anskaffningsvärde Långivande bibl. Pris

Avgifter Håbo Upplands-Bro Enköping Knivsta

Förseningsavgift/vecka 5 5 5 5, 10. 20 kr beroende på media 5

Max vid ett tillfälle 100 100 75 30 resp 70

Reservationsavgift fjärrlån 10 20 25 10

Kassar, plast 2 2 0 2

Kassar, tyg 25 25

Utskrifter/kopiering A4 2 2 2 2 3

Utskrifter/kopiering A3 4 4 4

Ersätta förlorat lånekort 10 10 0 5 15

Exeditionsavgift 10 25 5

Inkasso* 180

Återanskaffningspris: " Ersättning sker till återanskaffningspris, dock lägst till det schablonbelopp som fastställts för avgiften.



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-25 KS nr 2015.4856 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

 
Taxor och avgifter inom Kultur och livsmiljös 
verksamhetsområden 
Sammanfattning 
Idrottshallar och utomhusplaner 

Kommunstyrelsen fattade 2008 (KS 2008/101) beslut om taxor av avgifter 
vid användning av kommunens lokaler. Dessa avgifter har sedan reviderats 
av Bildningsnämnden 2010. Avgifterna storlek varierar beroende på vem 
som använt lokalen och vilken typ av lokal som avsetts. Lägst taxa har 
föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet haft och högst har 
privatpersoner och företag fått betala.  

Vid en jämförelse mellan Håbo och tre närliggande kommuner – Upplands 
Bro, Knivsta och Enköping- framkommer att prioriteringen i stort är den 
samma. Barn och unga prioriteras före privatpersoner och företag.  

Vad får man betala? 

Om en förening som bedriver barn och ungdomsverksamhet vill hyra en 
sporthall får man i Håbo kommun betala 50 kronor per timme, Upplands 
Bro har 0-taxa. I Enköping kostar samma timme 90 kronor och i Knivsta 75 
kronor. Vill man hyra en fotbollsplan (gräs) varierar priset från 50 kronor 
per timme här i Håbo till 75 kronor i Knivsta och 90 kronor i Enköping. 
Upplands Bro har ingen gräsplan att hyra ut. Konstgräsplaner finns i alla 
fyra kommunerna och prissättning varier allt från 0-kronor per timme i 
Upplands Bro till 450 kronor per timme i Enköping beroende vilken tid på 
året det är. I Håbo debiteras 50 kronor per timme. 

Jämförelsen mellan kommunerna och de olika uthyrningsbara enheterna 
visar att Håbo generellet ligger i mitten av spannet. I vissa falla finns det 
inget att jämföra med, då vi eller någon av de andra kommunerna saknar 
jämförbara objekt. 

Behövs justeringar? 

Lokalutbudet har förändrats sedan nu gällande taxor fastställdes och en 
genomgripande översyn göras. Översynen bör göras i samband med att vårt 
regelverk för föreningsbidragen omarbetas. Detta arbete är påbörjat och 
beräknas vara klart i sitt första steg första kvartalet 2016 för att vara helt 
klart kvartal 3 samma år för att kunna tillämpas från 1 januari 2017. 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
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Bibliotek och Scen 

Taxan för uthyrning av Fridegårdscenen behöver ses över och moderniseras. 
Den är i dag kommunens största scen. Under 2016 kommer scenen att 
uppgraderas och lokalen fräschas upp genom de investeringsmedel som 
tillförs. Scenen kommer att bli mer funktionell och attraktiv.  

Prislistan behöver utredas och justeras med tanke på olika kundgrupper, 
lokala föreningar och övriga föreningar, samt för olika tidpunkter på 
dagen/dygnet. Det finns bra exempel från kringliggande kommuners scener 
att utgå ifrån. Foajén (som i dag går under namnet Focarium) ska läggas till 
och prissättas särskilt. Kostnaden för hyra av tekniker måste också ses över. 

Biblioteksverksamheten ser årligen över sina avgifter. Inför 2016 är det bara 
ett par mindre justeringar som gäller fjärrlån och expeditionsavgift vid 
fakturor. Bilaga 1. 

Jämförelsekommuner är Enköping, Knivsta och Upplands Bro. Flera av dem 
säger att de inte sett över sina avgifter på länge. 

Beslutsunderlag 
– Sammanställning av ”Priser för förkommet material” 
 
Förslag till beslut 

1. Kultur och Livsmiljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  förvaltningen ges i uppdrag att i samband utredningen av nya 
föreningsbidrag också utreda behovet av förändringar av taxor och 
avgifter för de lokaler som Kultur och Livsmiljöavdelningen svarar för. 

 
Kultur och Livsmiljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

2. att godkänna föreslagna ändringar av avgifterna för fjärrlån och 
expeditionsavgift. De nya avgifterna ska gälla från och med 1 januari 
2016.  
 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kulturchef 

Enhetschef, Förening och anläggning 

Enhetschef, Bibliotek och Kultur 
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§ 167 Dnr 2015/00243  

Nya avgifter för parkeringsanmärkningar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa avgiften för parke-
ringsanmärkning enligt följande: 

- 400 kronor för lättare förseelse. 

- 1 000 kronor för grövre förseelse.  

Sammanfattning  
Avgifterna för parkeringsanmärkningar i Håbo kommun är idag 300 kronor 
för en lättare förseelse och 500 kronor för en grövre förseelse. Dessa avgif-
ter har i Håbo kommun varit samma sedan lång tid tillbaka. 

En lättare förseelse kan vara att parkera där det inte är tillåtet att parkera, 
framför en in- eller utfart, längre tid än vad som är tillåtet på en parkerings-
plats eller i zoner eller platser med parkeringsförbud. En grövre förseelse 
kan vara att stanna där det inte är tillåtet att stanna, stoppförbud, mot färd-
riktningen, på gångbana, i zoner eller platser med stoppförbud, i terräng el-
ler på handikapplats utan giltigt tillstånd. Håbo kommuns avgifter för parke-
ringsanmärkningar ligger idag något under grannkommunernas avgifter. 

Avgifter i andra kommuner 

- Enköping kommuns avgifter är 400 kronor respektive 700 kronor 

- Järfälla kommuns avgifter är 300 kronor, 400 kronor respektive 800 kro-
nor 

- Sigtuna kommuns avgifter är 700 kronor respektive 1 000 kronor 

Järfälla har uttalat att de relativt snart ska se över avgifterna och då föreslå 
att de höjs.  

Tekniska avdelningen föreslår att avgifterna fastställs enligt nedan: 

- 500 kronor för lättare förseelse 

- 1 000 kronor för en grövre förseelse 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2015-10-13 § 22 
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Tjänsteskrivelse 2015-09-25, nr 2015.4835 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe fröjd (Båp) yrkar att den föreslagna avgiften för lättare förseelse mins-
kas från 500 till 400 kronor.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer tekniska utskottets förslag med ändring 
enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande mot tekniska utskottets ursprungliga för-
slag och finner att kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag med 
ändring.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-25 KS nr 2015.4835 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gata/Parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

 
Nya avgifter för parkeringsanmärkningar 
Sammanfattning 
Avgifterna för parkeringsanmärkningar i Håbo kommun är idag 300 kronor 
för en lättare förseelse och 500 kronor för en grövre förseelse. Dessa 
avgifter har i Håbo kommun varit samma sedan lång tid tillbaka. 

Parkeringsanmärkning 

En lättare förseelse kan vara att parkera där det inte är tillåtet att parkera, 
framför en in- eller utfart, längre tid än vad som är tillåtet på en 
parkeringsplats, i zoner eller platser med parkeringsförbud. En grövre 
förseelse kan vara att stanna där det inte är tillåtet att stanna, stoppförbud, 
mot färdriktningen, på gångbana, zoner eller platser med stoppförbud, i 
terräng och på handikapplats utan giltigt tillstånd Håbo kommuns avgifter 
för parkeringsanmärkningar ligger idag något under grannkommunernas 
avgifter. 
 
Avgifter andra kommuner 

- Enköping kommuns avgifter är 400 kronor respektive 700 kronor 

- Järfälla kommuns avgifter är 300 kronor, 400 kronor respektive 800 
kronor 

- Sigtuna kommuns avgifter är 700 kronor respektive 1 000 kronor 

Järfälla har uttalat att de relativt snart ska se över avgifterna och föreslå att 
de höjs.  

Tekniska avdelningen föreslår att avgifterna fastställs enligt nedan: 

- 500 kronor för lättare förseelse 

- 1 000 kronor för en grövre förseelse 

Tekniska utskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

avgiften för parkeringsanmärkning enligt följande: 
- 500 kronor för lättare förseelse 
- 1 000 kronor för grövre förseelse 

--------------- 
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Beslutsexpediering 
Gatu- och parkenheten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 168 Dnr 2015/00242  

Nya avgifter för hyra av bilplats, gatu- och parkenheten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa avgiften för bilplats enligt 
tekniska avdelningens förslag: 

- Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

- Bilplats med motorvärmare, 1 800 kronor per år 

- Externa hyresgäster, 1 800 kronor exklusive moms per år 

Sammanfattning  
Avgiften för att hyra bilplats av Håbo kommun har varit oförändrad sedan 
en lång tid tillbaka. Avgiften är idag 600 kronor per år och betalas årsvis 
från perioden februari till januari. För externa hyresgäster på ”Konsumpar-
keringen” kostar det 600 kronor exklusive moms per år. Elen till motorvär-
marstolpen stängs av på de bilplatser som inte hyrs ut. Verksamhetsbilar 
som tillhör Håbo kommun står gratis på anvisade bilplatser. 

Idag hyrs dessa bilplatser ut till personal inom respektive skola: 

- Gröna Dalen består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Fyra bil-
platser hyrs ut. En bilplats används för vaktmästarens bil. 

- Futurum består av 12 stycken bilplatser med motorvärmare. 11 bilplatser 
hyrs ut. En bilplats används för lokalvårdens elbil. 

- Gransäter består av 20 stycken bilplatser med motorvärmare. Ingen av 
dessa bilplatser hyrs ut. 

- Slottsskolan består av 10 stycken bilplatser med motorvärmare. Sex bil-
platser hyrs ut. 

- Fridegård består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Sex bilplatser 
hyrs ut. Fem bilplatser används för verksamhetsbilar. 

Parkeringen vid vårdcentralen består av 32 stycken bilplatser utan motor-
värmare. Dessa bilplatser hyrs ut till anställda inom Håbo kommun som 
jobbar i Kommunhuset eller Landstingshuset samt till personal från Folk-
tandvården eller Familjeläkarna som har Landstingshuset som arbetsplats. 
Alla dessa bilplatser hyrs ut. 
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Parkeringen vid Kommunhuset består av 45 stycken bilplatser varav 43 bil-
platser har motorvärmare. 35 bilplatser med motorvärmare hyrs ut och 10 
bilplatser är för bilpool/verksamhetsbilar.  

Konsumparkeringen består av 28 stycken bilplatser med motorvärmare. Vid 
Konsumparkeringen hyr företagare från Bålsta centrum bilplats. Alla dessa 
bilplatser hyrs ut. 

Tekniska avdelningen föreslår att avgiften höjs enligt nedan: 

1. Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

2. Bilplats med motorvärmare, 1 800 kronor per år 

3. Externa hyresgäster, 1 800 kronor exklusive moms per år 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2015-10-13 § 23 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24, nr 2015.4832 

Jäv 
Carina Lund (M) och Agneta Hägglund (S) anmäler jäv och deltar därför 
inte i beredning och beslut. Liselotte Grahn Elg tjänstgör som ordförande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-24 KS2015/242 nr 2015.4832 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Lars Åhlander, tf gatu- och parkchef 
0171 46 84 15 
lars.ahlander@habo.se 

 

 
Nya avgifter för hyra av bilplats, gatu- och parkenheten 
Sammanfattning 
Avgiften för hyra av bilplats av Håbo kommun har varit oförändrad sedan 
en lång tid tillbaka. Avgiften är idag 600 kronor per år och betalas årsvis 
från perioden februari till januari. För externa hyresgäster på 
”Konsumparkeringen” kostar det 600 kronor exklusive moms per år. Elen 
till motorvärmarstolpen stängs av på de bilplatser som inte hyrs ut. 
Verksamhetsbilar som tillhör Håbo kommun står gratis på anvisade 
bilplatser. 

Bilplatser vid skolor 

Idag hyrs dessa bilplatser ut till personal inom respektive skola. 

- Gröna Dalen består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Fyra 
bilplatser hyrs ut. En bilplats används för vaktmästarens bil. 

- Futurum består av 12 stycken bilplatser med motorvärmare. 11 bilplatser 
hyrs ut. En bilplats används för lokalvårdens elbil. 

- Gransäter består av 20 stycken bilplatser med motorvärmare. Ingen av 
dessa bilplatser hyrs ut. 

- Slottsskolan består av 10 stycken bilplatser med motorvärmare. Sex 
bilplatser hyrs ut. 

-  Fridegård består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Sex 
bilplatser hyrs ut. Fem bilplatser används för verksamhetsbilar. 

 
Övriga bilplatser 
Parkeringen vid vårdcentralen består av 32 stycken bilplatser utan 
motorvärmare. Dessa bilplatser hyrs ut till anställda inom Håbo kommun 
som jobbar i Kommunhuset eller Landstingshuset samt till personal från 
Folktandvården eller Familjeläkarna som har Landstingshuset som 
arbetsplats. Alla dessa bilplatser hyrs ut. 

Parkeringen vid Kommunhuset består av 45 stycken bilplatser varav 43 
bilplatser har motorvärmare. 35 bilplatser med motorvärmare hyrs ut och 10 
bilplatser är för bilpool/verksamhetsbilar.  

 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-09-24 KS2015/242 nr 2015.4832 

 

Konsumparkeringen består av 28 stycken bilplatser med motorvärmare. Vid 
Konsumparkeringen hyr företagare från Bålsta centrum bilplats. Alla dessa 
bilplatser hyrs ut. 

Tekniska avdelningen föreslår att avgiften höjs enligt nedan: 

1. Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

2. Bilplats med motorvärmare, 1 800 kronor per år 

3. Externa hyresgäster, 1 800 kronor exklusive moms per år 

 
Tekniska utskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för bilplats enligt 
tekniska avdelningens förslag: 

- Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

- Bilplats med motorvärmare, 1 800 kronor per år 

- Externa hyresgäster, 1 800 kronor exklusive moms per år 

 

-------------- 

 
Beslutsexpediering 
Gatu- och parkenheten 
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