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§ 157 Dnr 62740  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Agneta Hägglund (S) till justerare 

av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser justerare 

att jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  
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§ 158 Dnr 2011/00128  

Detaljplaneprogram för Håbo Allmänning 1:4, 
Dragelund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att samråda 

förslag till planprogram för Håbo Allmänning 1:4, Dragelund enligt 5 kap. 

11§ Plan- och bygglagen (2010:900).    

Sammanfattning  

Från beslutet om planuppdrag 2009 har programmets fokus och avgränsning 

varierat under åren. Förslaget som nu tagits fram fokuserar på att ta tillvara 

på värden och kvalitéer i området. Genom att peka ut mark för verksamheter 

(om cirka 70 hektar) när E18 och Södra Bålstaleden, och genom att 

tillgängliggöra ett rekreationsområde i anslutning till Lillsjön och 

Prästberget. 

Planprogrammet svarar inte definitivt på att frågor, utan fortsatt 

utredningsarbete kommer att fortsätta, bland annat kring trafikplatsen och 

anslutningar mellan densamma och verksamhetsmarken. Programmet anses 

samtidigt vara så pass välutrett att det kan ställas ut för samråd.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-13 

Samrådsförslag till planprogram för Dragelund   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 159 Dnr 2018/00690  

Detaljplan för del av fastigheten Väppeby 6:2, DPL 372  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att 

upprätta förslag till ändring av detaljplan nr 372, Lindegård 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att planuppdraget upphör att 

gälla om detaljplanen inte antagits inom två år.   

Sammanfattning  

Projektet avser att förtäta en del av fastigheten Väppeby 6:2 för 

användningen bostäder. Området ligger intill byggnaden Åbergs museum 

och marken ägs av Lasse Åbergs museum i Bålsta AB. Delen av fastigheten 

där föreslagen exploatering skall ske avses att bli överlåten till Grundbulten 

23566 AB (746 Mussebo AB). Ansökan om planbesked redovisade ett 

förslag på två byggnadskroppar med cirka 31 lägenheter i två plan som 

2018-05-15 besvarades med positivt besked.  

Motivet för planändringen är att nuvarande användning för skola inte anses 

vara genomförbar i samma utsträckning efter att detaljplan väster om 

Åbergs Museum upprättades. Lokaler för skola får därmed inte plats på ytan 

i samma utsträckning. Kommunen anser därför att en förändring av 

detaljplanen från användningen skola till en annan användning bör göras.   

Planområdet är en del av gällande dp 372 Lindegård, som idag inrymmer 

Åbergs Museum, besöksparkering, bostäder i småhus och en byggrätt för 

skola med elevbostäder 

Syftet med planändringen är att medge byggande av bostäder på den 

byggrätt med beteckningen RS som idag gäller för kultur och skola. 

Detaljplanen kommer att hanteras med begränsat förfarande enligt PBL 

(2010:900). Området är inte utbyggt idag men planlagt för användningen 

kultur och skola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-18 

Start-PM 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering 
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§ 160 Dnr 2017/00511  

Uppdrag - utreda möjligheter att tanka CNG i första 
hand för kommunens fordon och i andra hand för 
övriga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att uppdraget är utfört och beslutar att 

godkänna utredningen ”Nyetablering av biogastankställe i Håbo kommun.”   

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag 

på fortsättning när besked om klimatklivstödet kommer.  

Sammanfattning  

Biogas Öst med BioDriv Öst har på uppdrag av Håbo kommun gjort en 

analys av rådande förutsättningar och utrett möjligheterna till ett 

biogastankställe i Håbo kommun.  

I utredningen konstateras att tillgången på biogas i närområdet kommer att 

vara god under överskådlig framtid varför tankstället endast förutsätts 

distribuera mycket små mängder fossil naturgas under sin livslängd. 

Förnybar biogas är en viktig del av lösningen för att uppnå en fossilfri 

transportsektor. Biogas minskar växthusgasutsläppen och är viktigt för att 

nå våra klimatmål. 

Baserat på det utredningen kommit fram till har en klimatklivetansökan för 

att bygga ett biogastankställe i kommunen lämnats in i slutet av september. 

Kommunen förbinder sig inte att bygga ett gastankställe vid inlämnad 

ansökan. Beslut om fortsatt arbete sker i ett senare skede baserat på om 

klimatklivstöd beviljats och om lämpliga privata aktörer är intresserade av 

att upplåta mark för att samförlägga ett gastankställe.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-03 

Protokollsutdrag 2017-09-11 § 179 

Nyetablering av biogastankställe i Håbo kommun – En analys av rådande 

förutsättningar   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar på följande tillägg: Kommunstyrelsen uppdrar 

till förvaltningen att återkomma med förslag på fortsättning när besked om 

klimatklivstödet kommer.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

förvaltningens förslag med Fredrik Anderstedts (S) tillägg och finner att så 

sker.  

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(26) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 161 Dnr 2018/00713  

Länstransportplan för åren 2018-2029 - Inspel till 
verksamhetsplan 2019 med utblick mot 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen    

Sammanfattning  

Håbo kommun har beretts tillfälle att inkomma med objekt och åtgärder i 

transportsystemet till Region Uppsalas verksamhetsplan för år 2019 med 

utblick mot 2022. 

Verksamhetsplanen beslutas i oktober 2019, varför sista dag för att ange 

objekt och åtgärder redan passerat. Håbo kommun har angett följande objekt 

och åtgärder till verksamhetsplanen: 

Prioritet 1: 

Trafikplats Draget – åtgärdsvalsstudie 

Bålsta station (resecentrum) – produktion 

Mälarbanan Bålsta – Kallhäll – utredning 

Kollektivtrafik, hållplatsupprustning på landsbygden – produktion  

Prioritet 2:  

GCM-väg Krägga – Bålsta – åtgärdsvalsstudie  

GCM-väg Bålsta – Bro – åtgärdsvalsstudie 

Väg 263, Varpsund – åtgärdsvalsstudie 

Prioritet 3: 

Ny trafikplats Nyckelby (Krägga/Stämsvik) – utredning 

Trafikplats Åsen – utredning  

Förbindelse Skokloster – Knivsta – utredning 

Samåkningsplatser trafikplats Åsen – utredning 

Samåkningsplatser trafikplats Draget – utredning  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Brev, ”Brev till kommuner angående inspel objekt till verksamhetsplan 

2019”. 

Bilaga 1, ”Objekt till LTP VP 2019 med utblick mot 2022.    
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§ 162 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen 

projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag daterad den 9 

oktober 2018  

Sammanfattning  

Sedan en detaljplan vunnit laga kraft och inga nya uppdrag tagits innehåller 

projektprioriteringslistan sammanlagt 36 plan- och programprojekt. Med en 

fördelning om 9 hög-, 7(8) medel-, 10 låg- samt 10 oprioriterade. För 

närvarande fokuseras personalresurser på de sju högst prioriterade 

projekten, men ett utökat konsultstöd möjliggör arbete med ytterligare 

projekt.  

Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 

uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. För ett antal projekt har 

prioritering och tidsplaner reviderats.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-17 

Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag, 

daterad 24 september 2018   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering 
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§ 163 Dnr 2018/00683  

Ansökan om stöd för ökade foderkostnader 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Bålsta ryttarförenings ansökan om 

stöd för ökade foderkostnader. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Håbo ridklubbs ansökan om stöd för 

ökade foderkostnader.  

Sammanfattning  

Håbo ridklubb och Bålsta ridsportförening ansöker om bidrag på grund av 

ökade foderkostnader. Då såväl regler för ett sådant bidrag samt medel 

saknas i budget föreslås kommunstyrelsen att avslå ansökningarna.   

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse 2018-09-19 

-Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader, Bålsta 

Ridsportförening, 2018-08-19 

-Underlag ansökan om foderstöd, Bålsta Ridsportförening, 2018-08-27 

-Beräkningsunderlag, Bålsta Ridsportförening, 2018-08-27 

-Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader, Håbo Ridklubb, 

2018-09-03 

-Regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror i Håbo kommun, KFN 

2008/23, 2008-10-20   
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§ 164 Dnr 2018/00573  

Samverkan för ett tryggare Håbo, antagande av 
program emot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta program emot våldsbejakande 

extremism för Håbo kommun.   

Sammanfattning  

Enligt den Nationella samordnaren emot våldsbejakande extremism ska 

varje kommun ta fram en lokal lägesbild över den egna situationen med 

våldsbejakande extremism. Den aktuella planen med handlingsplan, 

aktiviteter och indikatorer att använda vid lägesbedömning beskriver hur ett 

sådant arbete systematiskt ska genomföras i Håbo kommun.    

Beslutsunderlag 

KS 2018/00573 nr 84007   
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§ 165 Dnr 2018/00662  

Avgift för borgerlig vigsel 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för borgerlig vigsel till 

1500 kr om båda parterna är skrivna i en annan kommun. Avgiften om 500 

kr kvarstår för borglig vigsel om en eller båda parterna är skrivna i Håbo 

kommun.    

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya avgiften gäller från 2019-01-01   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 i ärendet översyn av Håbo 

kommuns styrdokument att avgift för borgerlig vigsel ska revideras. För att 

täcka upp de faktiska kostnaderna Håbo kommun har för att förrätta vigsel 

föreslår förvaltningen en höjning av avgiften till 1 000 kr per vigsel.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) föreslår följande:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för borgerlig vigsel till 

1500 kr om båda parterna är skrivna i en annan kommun. Avgiften om 500 

kr kvarstår för borglig vigsel om en eller båda parterna är skrivna i Håbo 

kommun.    

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya avgiften gäller från 2019-01-01   
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§ 166 Dnr 2018/00691  

Förkortad mandatperiod för tekniska utskottet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande mandattid för 

kommunstyrelsens tekniska utskott ändras till att upphöra 2018-10-31.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska utskottets nuvarande beredningar 

och delegationer överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott under 

perioden 2018-11-01 – 2018-12-31.  

3. Kommunstyrelsen upphäver tekniska utskottets reglemente från och med 

2018-11-01.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2018-06-11 § 66 beslut om förändrad politisk 

organisation, enligt vilken de verksamheter som hanteras inom 

kommunstyrelsens tekniska utskott ska överföras till en teknisk nämnd från 

och med 2019-01-01.  

En ny kommunstyrelse planeras väljas vid kommunfullmäktiges 

konstituerande sammanträde 2019-10-15 och träder ikraft i anslutning till 

detta. Denna nya kommunstyrelse behöver, bland sina ledamöter, välja 

representanter till kommunstyrelsens olika utskott.  

För att inte ett nytt tekniskt utskott ska behöva väljas för bara de två 

månader som kvarstår innan utskottets verksamheter förs över till tekniska 

nämnden föreslås kommunstyrelsen förkorta mandattiden för det tekniska 

utskottet samt att låta kommunstyrelsens arbetsutskott hantera beredningen 

av tekniska utskottets frågor fram till årsskiftet 2018/19, då den tekniska 

nämnden träder ikraft.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-19 

Tekniska utskottets reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 § 66   
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§ 167 Dnr 2018/00697  

Sammanträdesplanering 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2019 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2019 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2019 ska 

sammanträda enligt förvaltningens förslag.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare.  

4. Kommunstyrelsens konstaterar att uppdraget att se över 

sammanträdestiderna (KS 2017-11-20 § 243) är avslutat.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagens 5 kap. 12 §, besluta om 

när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt 6 kap. 

23 § samma lag, besluta om sina sammanträdestider. Av gällande 

reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen beslutar om 

sammanträdestiderna för arbetsutskottet samt att personal- och 

förhandlingsutskottet själva bestämmer sina sammanträdestider. Inför 2019 

behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta sina tider i 

förhållande till dessa.  

Förvaltningen har sett över sammanträdestiderna med utgångspunkt i det 

utredningsuppdrag som kommunstyrelsen lämnat 2017-10-20 § 243 och 

med utgångspunkt i den förändrade politiska organisation som fullmäktige 

beslutat om 2018-06-11 § 66 och kommit fram till ett förslag till 

sammanträdesprocess. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-24 

Förslag till sammanträdestider för 2019 

KS 2017-11-20 § 243 

KS 2018-03-19 § 72   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningen förslag.  
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§ 168 Dnr 2018/00070 

Utnämning av dataskyddsombud 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen entledigar kommunjuristen från uppdraget som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen under perioden 2018-09-20 till 
2018-12-09.

2. Kommunstyrelsen utser Lena Jande, kansli- och kvalitetschef, till nytt 
dataskyddsombud 2018-09-20 till 2018-12-09.

3. Kommunstyrelsen utser kommunjuristen till dataskyddsombud från och 

med 2018-12-10.

Sammanfattning 

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU förordning för dataskydd att ersätta den 

svenska Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen heter General Data 

Protection Regulation och förkortas GDPR. I Sverige kallas den för 

Dataskyddsförordningen. 

Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt och informera och ge råd om 

Dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska 

fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade 

personer. Ombudet ska ha en självständig roll i organisationen och 

rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller 

personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. För kommunstyrelsen är 

det kommundirektören. 

kommunjuristen, som tidigare var utsedd till dataskyddsombud av 

kommunstyrelsen kommer tyvärr inte att vara tillgänglig under perioden 

2018-09-20 – 2018-12-10. Därmed behöver ett nytt dataskyddsombud utses 

och kommunstyrelsens förvaltning föreslår Lena Jande, kansli- och 

kvalitetschef.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-20 

Protokollsutdrag KS 2018-04-23 § 90  
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§ 169 Dnr 2018/00703  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 1 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 1 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-24 

SN § 31 2018 

Socialnämndens yttrande 

VON § 32 2018 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande   
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§ 170 Dnr 2018/00704  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 2 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 2 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-24 

SN § 41 2018 

Socialnämndens yttrande 

VON § 51 2018 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande   
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§ 171 Dnr 2018/00671  

Kommundirektörens informationspunkt  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Tobias Arvidsson, kommundirektör informerar kort om kommande 

rekryteringar och om översyn av förvaltningsorganisationen. Avlutar med 

att informera om att möte med politiska gruppledarna kommer att hållas.  
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§ 172 Dnr 2018/00705  

Budget år 2019, plan år 2020-2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda 

fullmäktige. 

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 

21,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettot. För år 

2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettot. För år 2019 liksom för 

kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar 

måste ske i verksamheterna. 

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under 

perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 

miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 

miljoner kronor behöva nyupplånas. 

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december. 

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt: 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt till två 

procent av skattenettot, exklusive realisationsvinster. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad eller till för att finansiera 

kommunens investeringar. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen. 

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen. 

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 

2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor. 
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Äldre- och handikappombudsmannen flyttas organisatoriskt från vård- och 

omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och en budgetjustering med 500 000 

kronor från 1 januari 2019 är gjord i budgetförslaget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-27 

Budget år 2019, plan år 2020-2021, daterad 180928 

Bilaga: Investeringar tekniska nämnden   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet skickas vidare till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
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§ 173 Dnr 2018/00709  

Delårsrapport aug 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens 

verksamheter 

2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport till 

kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 

redovisade underskott i prognosen för helåret.   

Sammanfattning  

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och 

prognos för utfallet till årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning 

ska kommunen årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten 

från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse 

för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas 

för samma period föregående år. 

Prognos för årets ekonomiska resultat 

Prognosen är att årets ekonomiska resultat blir 13,0 miljoner kronor. Det är 

2,1 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på 15,1 miljoner kronor. 

Resultatet utgör 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och 

uppnår därmed inte kommunens målsättning för god ekonomisk hushållning 

med 2 procents överskott. 

Större avvikelser jämfört med budget är 

Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 13,5 miljoner kronor högre 

än budget. 

Skattenettot (skatteintäkter och generella statsbidrag) är 8,2 miljoner kronor 

sämre än budget. 

Exploateringsverksamheten beräknas ge 10,0 miljoner kronor i reavinster 

baserat på utfallet per sista augusti. 

Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 5,6 

miljoner kronor lägre än budget. 

Finansiella intäkter prognostiseras till 3,9 miljoner kronor högre än budget, 

vilket ger överskott, beroende på överskottsutdelning från Kommuninvest. 
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Nämndernas ekonomiska läge 

Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per 

mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och redovisa det till 

delårsrapporten per augusti.  Kommunfullmäktige beslöt i juni att ge barn- 

och utbildningsnämnden tilläggsbudget med 11,5 miljoner kronor för ökat 

antal barn och elever i verksamheten och att ge vård- och omsorgsnämnden 

2,4 miljoner i tilläggsbudget för att starta korttidsboende i september. 

De tre berörda nämnderna visar fortfarande underskott och måste 

intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten. 

Barn- och utbildningsnämndens underskott prognostiserade vid mars 23,7 

miljoner kronor i underskott, vilket efter tilläggsbudgeten med 11,5 miljoner 

motsvarar 12,2 miljoner. Nu prognostiserar nämnden 10 miljoner kronor i 

underskott, en förbättring med 2,2 miljoner kronor. 

Socialnämnden prognostiserade i mars underskott med 7,4 miljoner kronor, 

vilket nu minskat till 6,5 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade i mars ett underskott med 2,2 

miljoner kronor beroende på att nämnden inte hade finansiering för att starta 

upp ett korttidsboende och fick ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige 

under våren. I denna prognos har nämndens kostnader ökat ytterligare, nu 

visar prognosen 2,4 miljoner i underskott. 

Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden 

prognostiserar överskott till årets slut. 

De taxefinansierade verksamheterna VA- och avfall prognostiserar 

överskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för året uppgår till 441,2 miljoner kronor inklusive 

ombudgeteringar från föregående år. Per 31 augusti har 83,4 miljoner kronor 

investerats och prognosen är att 181,6 miljoner kommer att investeras till 

årets slut. Av det förväntade överskottet på 259,6 miljoner kronor beräknas 

249 miljoner överföras till kommande år främst till följd av senarelagda 

investeringar. 

Inom exploateringsverksamheten har 11,5 miljoner kronor investerats per 31 

augusti i anläggningar för gator och VA. Prognosen är att dessa 

investeringar uppgår till 61,2 mkr vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket 

gör att bedömningen av måluppfyllelsen är osäker och försiktig. 

Utvecklingsinsatser pågår inom alla målområden, och i alla nämnder, 

framförallt inom Attraktiva Håbo och Kvalitativa och effektiva Håbo. Av 
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totalt 27 fastställda mål i nämnder och kommunstyrelse kan en majoritet inte 

bedömas vid delårsuppföljningen på grund av att utfall för nyckelindikatorer 

saknas.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Delårsrapport aug 2018 

 
 
 

 


