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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 

1. Upprop 

Måndagen den lO juni 2013, kl. 19.00 
Skokloster Wärdshus, Skokloster 

Efter överenskommelse med sekreteraren. 

Kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justeral'e 

3. Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen 

4. Medborgarförslag om lekplats i Krägga 

5. Redovisning av revisionsrapport tillsammans med nämndsyttrande 

6. Ekonomisk delårsnppföljning per 31 mars 2013 

7. Förslag till budget år 2014, förslag till nämndernas rarnar, övergripande mål, skattesats, 
borgensavgift sanlt plan för perioden 2015-2016 

8. Redovisning av beredd motion angående åtgärder för en bra Västerängsskola, motionärer 
Carina Lund (M), Karl-Henrik N8l1l1ing (M) och Karl-Axel Boström (M) 

9. Förslag om investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

10. Förslag om förvärv av Håbo Bista 3 :18 och del av Väppeby 7:52 inom Dragets 
Industriområde, Bålsta tätort 

11. Redovisning av beredd motion om konku11'ensutsättning av hemsjukvård genom LOV, 
motionär: Carina Lund (M) 

12. Redovisning av beredd motiollom inrätt8l1de av tillfälliga fullmäktigeberedningar, 
motionärer: Göran Eriksson (C), Tomas Alm (FP), Fred Rydberg (KD) och Karl Henrik 
N 8l1l1ing (M) 

13. Redovisning av beredd motion om att erbjuda utbildning för att underlätta för pensionärer 
att inhänlta samhällsinfonnation via modema kommunikationssystem, motionär: Lisbeth 
Bolin (C) 

14. Redovisning av beredd motion om inrätt8l1de av E-tjänst för enklare 
bygglovshandläggning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2013-06-30 

Kommunstyrelsen 

15. Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l:a klass i skolan, motionärer: 
Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C) 

16. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommnnfullmäktige - Nina Lagh (M) 

17. Avsägelse och fYllnadsval av ledamot i Mälat'dalsrådet för resterande del av 
mandatperioden, efter Nina Lagh (M) 

18. Avsägelse och fYllnadsval av ersättare i E:ON Mälakraft Vänne AB för resterande del av 
mandatperioden, efter Nina Lagh (M) 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordfdrande 

Övrigt 
Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingama påböljas direkt efter frågestunden. 



1 (1 ) ~ 
~ HÅBO 

KOMMUN 
Datum 

2013-05-30 
Vår beteckning 

KS2013/79 nr2013.1782 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

Medborgarförslag om att anlägga en lekplats för småbarn i 
Kräggaområdet 

Sammanfattning 
Förslagsställaren vill att konunwlen anlägger en lekplats i KräggaOlmådet. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarfcirslag 

KOlmnunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överHilmla förslaget till bildningsnämnden, för 
beredning. Nänmdens beredning ska redovisas till fullmäktige, senast 
W1der februari månad 2014. 



HABO 

Namn, adressuppgllter mm 
Förnamn 

Efternamn 

Folkbokföringsadress 

Postnummer 

Ort 

Mobiltelefon 

E-postadress 

Follkbokförd i Håbo 

Fler förslagsställare 

Förslag 
Formulera förslaget 

Medborgarförslag ang. lekplats. 

Hej, 

Ja 

Nej 

B lanket!namn 

Jag skulle vilja att kommunen anlade en lekplats för småbarn i Krägga området. 

Allt fler småbarnsföräldrar i området säger att de saknar de en naturlig mötesplats inom området, 

Krägga genomgår ju en förändring mot ett ökat antal fastboenden och därmed också en föryngring 

av de boende, speciellt nu när byggandet i "herrgårdsbyn" verkar ha tagit fart. Tror att de skulle 

gagna områdets utveckling. 

Kommunen kan säkert kontakta markägaren KTEF om upplåtande~av mark, kanske i anslutning till 

Krägga Strandbad som kommunen redan sköter underhållet av sedan ett antal år tillbaka. 

Lekplatsen kan väl bestå av sandlåda, någon form av gunga och kanske något att klättra i eller på. 

Med vänlig hälsning, 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar 

får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och 

rättelser. 

Blanketten är elektroniskt signerad 

2, 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-05-29 
Vår beteckning 

KS2011/26 nr 2013.1767 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans. nordstedt@habo.se 

Redovisning av granskningsrapport tillsammans med nämnds
yttrande över rapporten 

Följande rapport från revisionen fdreligger tillsalmllarls med ett nämndsytt
rarlde: Granskningsrapport/Revisionsrapport - Grllilskning av underhåll VA
anläggningar, Ölll'lings PWC samt yttrande från milj ö- och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Grarlskningsrapport/RevisionsrappOli - Granskning av underhåll VA
anläggningar, Öhrlings PWC samt 
Yttrarldefrånmiljö- och tekniknämnden, 2013-05-06, § 51. 

Kommunkarlsliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera rapporten tillsarmnans med miljö- och 
tekniknämndens yttrarlde. 



































HÅBO 
KOMMUN 

./ 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

Kommunstyrelsen AIAV1~dt, 0 
KS § 93 

Delårsuppföljning 31 mars 2013 

Sammanfattning 

KS 2013/60 

Förutsättningarna fdr delårsnppfdljning per sista mars är att en prognos fdr 
helår ska lämnas och att eventnella avvikelser mot budgeten ska kommente
ras av förvaltningar. Vid negativa avvikelser ska förvaltningarna lämna för
slag till åtgärder för att eliminera underskotten och samtidigt lämna förslag 
till ändringar av nämndmålen Dm det bedöms som nödvändigt. Detta fdr att 
nämnderna i ett tidigt skede ska kWll1a besluta Dm vilka åtgärder som ska 
vidtas och Dm målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visaT på cirka 12,4 mkr. I fdrhållande till det 
budgeterade resultatet på cirka 10,3 mkr är det en förbättring med cirka 2,0 
mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden re
dovisar en prognos på 8,8 mkr i underskott. Det är fr'ämst insatser f6r barn i 
behov av särskilt stöd som är orsaken. Förvaltningen arbetaT med en hand
lingsplan för att nå en budget i balans. Socialnämnden visar ett underskott 
på 795 tkr. En av orsakerna är att hemtjänsten är dyrare än budgeterat. Det 
särskilda boende Solängens stali konllner att senareläggas för att minska 
kostnaderna. Förvaltningen gör bedömningen att allmän återhållsalnl1et till
Sal1ll11allS med vissa åtgärder konllner att ge ett nollresultat vid årets slut. 
Miljö- och teknikfdrvaltningen prognostiserar att nå ett nollresultat genom 
att vidta åtgärder l1llder året. 

SKL har aviserat att diskonteringsräntall komnler att sänkas för år 2013. 
Detta i1ll1ebär att kostnaderna fdr pensionsskulden konlll1er att öka. Prognos 
för pensionsskulden kommer att beställas fr'årJ KP A i smnband med delårs
bokslutet. 

AF A har aviserat att en återbetalning av sjukfdrsäkringsavgifter avseende 
åren 2004 till 2006 kan blir aktnell. Detta konuner att redovisas i samballd 
med delårsbokslutet. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2013-04-24 från Sveriges kOnll1111-
ner och lalldsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,6 mkr högre än 
budgeterat. 

Räntenivån är fOlifarallde låg 2013. Eventnellt kOnll11er ett överskott att re
dovisas under året fdrutsatt att räntenivårJ inte ökar. 

Investeringar 
Miljö- och tekniknämnden redovisal' att VA-avdelningens investering i om
och tillbyggnad av Bålstas reningsverk kommer att överskrida budgeten 

EXPEDIERAD 

L '7· 
SIGI~ATUR UTDRI'.GSBESTYRKNING Nr 20'13.1721 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

KS § 93 KS 2013/60 

med totalt 10 mkr utöver de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera oförutsedda 
händelser har inträffat så den totala investeringen blir dyrare. 

Förslag till ramjustering av driftbudgeten mellan nämnderna på grund av 
organisatoriska förändringar 

KommWlens kontaktcenter har staliat och den budget som nämnderna tidi
gare avsatt för detta ändamål bör omdisponeras till kommnnstyrelsen. Det
sal=la gäller finmsieringen av gemensalll konunwllkation. Budget föreslås 
därför omdisponeras till konmmnstyrelsen (totalt 2 290 tkr) med 210 tkr 
från koml11unstyrelsens kmsii, 660 tkr från bildningsnäl1mden, 210 tkr från 
sko1nätmlden, 660 tkr från socialnänmden Salnt 550 tkr fr'ån milj ö- och tek
niknätnnden. 

Kultur- och fritidsverksamhet exklusive musikskola fördes över från bild
ningsnätnnden till kOlmnunstyrelsen den 8 april, men finns kvar på bild
ningsnämnden i delma rapport som avser sista mars. Föreslås att budget nu 
överförs med 22 177 tkr för driften och 595 tkr för investeringar för de m
SVal' som överförts. Slutlig reglering av budget för förvaltningsgemensanmla 
poster är inte fardigställd, varför ytterligare omdisponering kommer att ske. 

Förslag till omdisponering av budget inom kommunstyrelsen 

Håbo kommnns webbplats behöver utvecklas för att nå full delaktighet och 
jämlikllet i samhället. Webbplatsen behöver därför anpassas så att den blir 
tillgänglig och följsam oavsett vilken plattfOlID mm surfar med. Den totala 
budgeten för projektet ät· 655 till 1055 tkr varav 200 tkr föreslås omdispone
ras i år från kOl=mnstyrelsens medel till förfogande till Konmmnikation. 
Budget för konnnallde år tas upp i budgetprocessen inför år 2014. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning 31 mars 2013 
Tjätlsteskrivelse 2013-05-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 74. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
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~HÅBO 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 93 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

KS 2013/60 

1. Styrelsen beslutar att godkänna delårsuppföljningen för den egna verk
samheten. 

2. Styrelsen uppmanar skolnämnden till styrelsens sarnmanträde i sanl
band med delårsbokslut per sista augusti, redovisa en att en uppföljning 
av åtgärdsplan. 

3. Styrelsen uppmanar socialnämnden att minimera nnderskott redovisat i 
delårsuppföljning och redovisa detta i samband med delårsbokslnt. 

4. Styrelsen föreslår milj ö- och tekniknämnden att till styrelsens samman
träde i september redovisa hur nämnden planerat att hantera underskot
tet inom VA-verksamhetens investeringsbudget. 

5. Styrelsen beslutar att omdisponera 200 tkr av driftbndgeten fi·ån KS me
del till förfogande till KOJmnunikation, ansvar 13012. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslnt 

l. Fnllmäktige besIntar att godkänna delårsuppföljning per sista mars 
2013. 

2. Fullmäktige beslutar att omdisponera budget till konllimnstyrelsen (to
talt 2 290 tkr) med 210 tkr från kommunstyrelsens kansli, 660 tkr från 
bildningsnällmden, 210 tkr från skolnärnnden, 660 tkr från socialnämn
den samt 550 tkr från milj ö- och tekniknäumden för kontakt center och 
gemensam kOlll1nunikation. 

3. Fnllmäktige beslutar att omdisponera 22 177 tkr i driftbudget och 595 
tkr i investeringsbudget från bildningsnälll11den till kommunstyrelsen 
för de ansvar inom kultur- och livshälsa som överförs. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Skolnämnd 
Socialnämnd 
Miljö- och tekniknämnd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKI~ING 
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1 Förvaltningsberättelse  

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av förvaltningar. 
Vid negativa avvikelser ska förvaltningarna lämna förslag till åtgärder för att eliminera 
underskotten och samtidigt lämna förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms 
som nödvändigt. Detta för att nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om vilka 
åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visar på ca 12,4 mkr. I förhållande till det budgeterade 
resultat på cirka 10,3 mkr är det en förbättring med cirka 2,0 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden redovisar en 
prognos på 8,8 mkr i underskott. Det är främst insatser för barn i behov av särskilt stöd 
som är orsaken. Förvaltningen arbetar med en handlingsplan för att nå en budget i 
balans. Socialnämnden visar ett underskott på 795 tkr. En av orsakerna är att 
hemtjänsten är dyrare än budgeterat. Det särskilda boende Solängens start kommer att 
senareläggas för att minska kostnaderna. Förvaltningen gör bedömningen att allmän 
återhållsamhet tillsammans med vissa åtgärder kommer att ge ett nollresultat vid årets 
slut. Miljö- och teknikförvaltningen prognostiserar att nå ett nollresultat genom att vidta 
åtgärder under året. 

SKL har aviserat att diskonteringsräntan kommer att sänkas för år 2013. Detta innebär 
att kostnaderna för pensionsskulden kommer att öka. Prognos för pensionsskulden 
kommer att beställas från KPA i samband med delårsbokslutet. 

AFA har aviserat att en återbetalning av sjukförsäkringsavgifter avseende åren 2004 till 
2006 kan blir aktuell. Detta kommer att redovisas i samband med delårsbokslutet. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2013-04-24 från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,6 mkr högre än budgeterat. 

Räntenivån är fortfarande låg 2013. Eventuellt kommer ett överskott att redovisas under 
året förutsatt att räntenivån inte ökar. 

Investeringar 

Miljö- och tekniknämnden redovisar att VA-avdelningens investering i om- och 
tillbyggnad av Bålstas reningsverk kommer att överskrida budgeten med totalt 10 mkr 
utöver de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera oförutsedda händelser har inträffat vilket 
medför att den totala investeringen blir dyrare. 

Förslag till ramjustering av driftbudgeten mellan nämnderna på grund av 
organisatoriska förändringar 

Kommunens kontaktcenter har startat och den budget som nämnderna tidigare avsatt för 
detta ändamål bör omdisponeras till kommunstyrelsen. Detsamma gäller finansieringen 
av gemensam kommunikation. Budget föreslås därför omdisponeras till 
kommunstyrelsen (totalt 2 290 tkr) med 210 tkr från kommunstyrelsens kansli, 660 tkr 
från bildningsnämnden, 210 tkr från skolnämnden, 660 tkr från socialnämnden samt 
550 tkr från miljö- och tekniknämnden. 

1.1 Driftredovisning 

Tabellen nedan visar kommunens resultat. Helårsprognosen per den 31 mars innebär ett 
resultat på 12,4 mkr. I förhållandet till det budgeterade resultat på ca 10,3 mkr innebär 
detta en förbättring med cirka 2,0 mkr. 
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Sammanställning 

Verksamhetsnivå netto, tkr 
Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
mars 2013 

Prognos 
helår 

Avvikelse 

Skattefinansierade 
verksamheter 

     

Kommunfullmäktige -797 -883 197 -853 30 

Stöd till politiska partier -868 -870 -900 -900 -30 

Valnämnden -17 -10 0 -10 0 

Revision -840 -954 62 -954 0 

Överförmyndare -470 -870 -191 -870 0 

Kommunstyrelsen -60 330 -64 725 -18 588 -64 725 0 

Medel till kommunstyrelsens 
förfogade 

0 -200 0 -200 0 

Bildningsnämnd -133 233 -134 960 -32 881 -131 881 3 079 

Skolnämnd -350 815 -350 023 -86 054 -358 860 -8 837 

Socialnämnd -211 899 -229 087 -54 996 -229 882 -795 

Miljö- och tekniknämnd -96 625 -88 534 -19 753 -88 534 0 

Summa skattefinansierade 
verksamheter 

-855 894 -871 116 -213 104 -877 669 -6 553 

      

Taxefinansierade 
verksamheter 

     

Avfallshantering -442 0 2 099 -2 000 -2 000 

Vattenverket -2 409 0 3 952 0 0 

Summa taxefinansierade 
verksamheter 

-2 851 0 6 051 -2 000 -2 000 

      

Finansförvaltning      

Pensions- och upplupna 
lönekostnader 

-10 959 -13 000 -5 610 -13 000 0 

Återbetalning 
sjukförsäkringsavgift 

14 292 0 0 0 0 

Avskrivningar -49 753 -46 200 -12 850 -46 200 0 

Kapitaltjänst va-verket och övrigt 16 840 13 000 4 331 13 000 0 

Kapitaltjänst internhyra 48 061 51 060 11 743 51 060 0 

Exploatering och reavinster 6 804 0 7 000 7 000 7 000 

Summa finansförvaltning 25 285 4 860 4 614 11 860 7 000 

      

Finanskonton      

Skatteintäkter 841 994 886 593 224 335 886 593 0 

Slutavräkning 9 022 0 0 3 600 3 600 

Statsbidrag och utjämning 31 454 17 015 2 476 17 015 0 

Utjämning kollektivtrafik C-län -1 955 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 2 934 3 000 68 3 000 0 

Finansiella kostnader -23 765 -30 028 -3 166 -30 028 0 
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Verksamhetsnivå netto, tkr 
Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
mars 2013 

Prognos 
helår 

Avvikelse 

Summa finansiering 859 684 876 580 223 713 880 180 3 600 

      

Årets resultat 26 224 10 324 21 274 12 371 2 047 

      

Resultat som andel av 
skattenettot 

3,0 % 1,1 % 9,4 % 1,4 %  

 

 



2 Kommunstyrelsen 

2.1 Sammanfattning 

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar att följa både driftbudget och 
investeringsbudget. Exploatering och reavinster väntas uppgå till 7 mkr. 

En omdisponering av budget inom kommunstyrelsens verksamhet förslås. Håbo 
kommuns webbplats behöver utvecklas för att nå full delaktighet och jämlikhet i 
samhället. Webbplatsen behöver därför anpassas så att den blir tillgänglig och följsam 
oavsett vilken plattform man surfar med. Den totala budgeten för projektet är 655 till 
1055 tkr varav 200 tkr föreslås omdisponeras i år från kommunstyrelsens medel till 
förfogande till Kommunikation. Budget för kommande år tas upp i budgetprocessen 
inför år 2014. 

Kultur- och fritidsverksamhet exklusive musikskola fördes över från bildningsnämnden 
till kommunstyrelsen den 8 april, men finns kvar på bildningsnämnden i denna rapport 
som avser sista mars. Verksamheten som förs över prognostiserar att hålla budget. 

2.2 Drift- och investeringsredovisning 

2.2.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårsprogn

os 2013 
Avvikels

e 
Not 

Övergripande 
verksamheter 

      

Kommunfullmäktige -797 -883 197 -853 30  

Valnämnd -16 -10 0 -10 0  

Stöd till politiska partier -868 -870 -900 -900 -30  

Revision -840 -954 62 -954 0  

Summa övergripande 
verksamheter 

-2 521 -2 717 -641 -2 717 0  

       

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen -1 719 -1 978 -461 -1 978 0  

KS förfogande -300 -200 0 -200 0  

KS arbetsutskott -219 -171 -18 -171 0  

Personal- och 
förhandlingsutskott 

-2 -7 0 -7 0  

Pensionärsråd -85 -84 -33 -84 0  

Handikappråd -81 -59 -19 -59 0  

Vigselavgift 24 20 2 20 0  

Summa 
kommunstyrelsen 

-2 382 -2 479 -529 -2 479 0  

       

Kommundirektörens 
stab 

      

KD stab -2 765 -1 609 -1 204 -1 609 0  

Projekt ungdomssatsning -2 271 -2 425 -3 -2 425 0  
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Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårsprogn

os 2013 
Avvikels

e 
Not 

Medlemsavgifter -2 482 -2 475 -17 -2 475 0  

Räddningstjänst -15 890 -16 200 -4 050 -16 200 0  

Summa 
kommundirektörens 
stab 

-23 408 -22 709 -5 274 -22 709 0  

       

Administrativa 
avdelningen 

      

Kansli -4 542 -2 579 -545 -2 579 0  

IT-enheten -6 376 -8 301 -1 648 -8 301 0  

Upphandlingsenheten -2 484 -2 703 -726 -2 703 0  

Ekonomiavdelningen -4 928 -7 367 10 221 -7 367 0  

Försäkringar -1 612 -1 600 -1 728 -1 600 0  

Bostadsverksamhet 512 0 40 0 0  

Summa administrativa 
avdelningen 

-19 430 -22 550 5 614 -22 550 0  

       

Kommunikation och 
service 

      

Kommunikation -1 600 -1 555 -481 -1 531 24  

Kontaktcenter  -545 -215 -635 -90  

Växel/reception -2 380 -2 640 -2 527 -2 574 66  

Vaktmästeri/tryckeri -950 -950 -140 -950 0  

Summa kommunikation 
och service 

-4 930 -5 690 -3 363 -5 690 0  

       

Plan.- och 
utvecklingsavdelning 

-3 969 -3 584 -1 304 -3 584 0  

       

Personalavdelningen       

Personalavdelning -3 704 -3 964 -858 -3 764 200  

Löneenheten -2 405 -2 413 -422 -2 613 -200  

Summa 
personalavdelningen 

-6 109 -6 377 -1 280 -6 377 0  

       

Kultur och livsmiljö 0 -1 538 -262 -1 538 0  

       

Exploatering och 
reavinst 

6 469  6 553 7 000 7 000  

       

Summa -56 280 -67 644 -486 -60 644 7 000  

Kommentarer driftredovisning 

Inga avvikelser väntas i driftbudgeten. Däremot föreslås en del omdisponeringar av 
budgeten. 



   

2.2.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Inventarier 10 år -57 0 -113 -113 113  

Inventarier 5 år  -200  -87 -113  

Inventarier 3 år  -1 500 -204 -1 500 0  

Summa -7 260 -1 700 -317 -1 700 0  

Kommentarer investeringsredovisning 

Inga avvikelser i investeringsbudgeten väntas. 
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3 Överförmyndarnämnden 

3.1 Sammanfattning 

Överförmyndarnämnden lämnar en prognos enligt budget. 

3.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Inga åtgärder vidtas då prognos följer budget. 

3.2 Drift- och investeringsredovisning 

3.2.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not 

Överförmyndare -470 -870 -191 -870 0  

Kommentarer driftredovisning 

Verksamheten överförmyndare har inga avvikelser att kommentera. Prognos enligt 
budget. 

3.2.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Överförmyndare 0 0 0 0 0  

Kommentarer investeringsredovisning 

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget. 
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4 Bildningsnämnden 

4.1 Sammanfattning 

Bildningsnämnden väntas ge överskott med 3,1 mkr, vilket är en försämring från förra 
månadens uppföljning med 400 tkr. 

Överskottet beror på lägre kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasiet med 
4,0 mkr samt på köp av platser från egna gymnasiet med 3,1 mkr. 

Fridegårdsgymnasiet visar underskott med 3,6 mkr. Det är sämre än budgeterat delvis 
på grund av att Handels- och administrationsprogrammet inte tar in årskurs 1 till hösten, 
eftersom kostnaderna fördelas på färre elever. Alternativet att ta in årskurs 1 hade dock 
lett till ännu större underskott. Underskottet beror i grunden på att det är för få elever på 
några program för att skolan ska kunna finansieras av elevpengen. Skolan arbetar 
kontinuerligt med att se över program och kurser utifrån efterfrågan och med att 
rekrytera fler elever på befintliga program. Personalavveckling har genomförts till en 
kostnad av 800 tkr. 

Efterfrågan på vuxenutbildning ökar vilket beräknas ge kostnader utöver budget. 
Åtgärder kommer att övervägas. 

Inga avvikelser rapporteras för investeringsbudgeten. 

Kommunfullmäktige har beslutat att flytta kultur och fritid exklusive musikskolan till 
kommunstyrelsens ansvarsområde från 8 april, varför dessa verksamheter finns med i 
denna rapport per sista mars. Verksamheterna som överförs följer budget.  I nästa steg 
överförs delar av bildningsförvaltningens budget i samband med en översyn av 
ansvarsfördelningen mellan bildningsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning 
men den tidplanen är inte klar. 

Bildningsnämnden har fastställt mål och nyckelindikatorer för årets verksamhet. I och 
med ansvarsöverföringen till kommunstyrelsen föreslås att de mål och nyckelindikatorer 
som bara berör den överförda verksamheten, stryks från bildningsnämnden. Det gäller 
nyckelindikatorn "Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska öka" 
samt målet  "Förvaltningen ska medverka till utformningen av det offentliga rummet". 

4.2 Volymer och nyckeltal 

4.2.1 Gymnasieskola 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Elevantal Fridegård 350 347 362 338 338 

Elevantal Kämpe 77 82 76 80 90 

Elevantal Fridegård, sälj 30 32 29 33 33 

Elevantal Kämpe, sälj 26 29 24 28 35 

Elevantal köp 537 552 546 522 516 

Kostnad per elev Fridegård, kr 82 300 72 500   80 900 

Kostnad per elev Kämpe, kr 182 500 184 400   185 300 

Kostnad per elev snitt egen 
regi, kr 

100 400 93 800   102 800 

Årsarbetare undervisning 43,8 43 45,4 43,8 43,6 
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Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Årsarbetare undervisning 
Fridegård 

30,3 26,5 33,9 27,4 25,1 

Årsarbetare undervisning 
Kämpe 

13,5 16,6 11,5 16,3 18 

Antal lärare per 100 elever 9,7 10 9,6 9,5 9,8 

Antal lärare per 100 elever 
Fridegård 

8,6 7,6 9,4 8,1 7,4 

Antal lärare per 100 elever 
Kämpe 

17,5 20,3 15,1 20,4 20 

Kr per såld plats Fridegård 72 100 74 100   73 300 

Kr per såld plats Kämpe 223 100 246 400   242 800 

Kr per såld plats snitt 141 800 154 500   160 600 

Kr per köpt plats (interkommunal 
ersättning) 

100 800 103 000   102 300 

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, genomsnitt 
(elever folkbokförda i Håbo) 

13     

Gymnasielever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år, andel 
(elever folkbokförda i Håbo) 

72     

Elevantal Fridegård 

Fordonsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet tar inte in årskurs 1 
till hösten, men ekonomiprogrammet som startade hösten 2011 tar in sin tredje årskull. 
Elevtalet väntas därmed bli relativt oförändrat. 

Elevantal Kämpe 

Eleverna går fler år än väntat på Kämpe, så elevtalet beräknas öka från 80 till 100 i höst. 

Elevantal Kämpe, sälj 

Fler elever från andra kommuner söker Kämpe. 

Elevantal köp 

36 elever färre än väntat. 

Kostnad per elev Fridegård, kr 

Elevantalet på Fridegård är för lågt på några program, vilket innebär att kostnaden per 
elev är cirka 10 procent för hög. 

Årsarbetare undervisning Fridegård 

Fridegård väntas minska antalet lärare med knappt 5 årsarbetare inför hösten. 

Årsarbetare undervisning Kämpe 

Fyra nya lärare rekryteras till hösten när elevtalet ökas med 20. 

 



4.2.2 Gymnasiesärskola 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Elevantal egen regi 20 22 20 19 21 

Elevantal sälj 8 9 8 7 8 

Elevantal köp 5 4 6 4 4 

Kostnad per elev egen regi 455 500 434 100   441 600 

Årsarbetare undervisning 7,7 7,3 8,8 7 6,7 

Lärare per 100 elever 38,6 34 44,2 36,8 33 

Kr per såld plats 341 500 392 800   420 500 

Kr per köpt plats 266 800 280 000   262 500 

4.2.3 Kultur och fritid 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Musikskola nettokostnad per 
invånare 6-15 år, kr 

1 463 1 535   1 521 

Bibliotek nettokostnad per 
invånare, kr 

319 323   325 

Fritidsgårdar nettokostnad per 
invånare 13-19 år, kr 

1 024 1 212   1 193 

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr 

Budgeten följs men det prognostiseras 100 fler barn i åldrarna 6-15 år, så kostnaden per 
barn blir lägre. 

Fritidsgårdar nettokostnad per invånare 13-19 år, kr 

Färre invånare än väntat ger högre kostnad per ungdom. 
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4.3 Drift- och investeringsredovisning 

4.3.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not 

Bildningsnämnd -201 -272 -28 -272 0  

Nämndsadministration  -162 -43 -181 -19  

Förvaltningsledning -3 337 -2 985 -604 -3 160 -175 1 

Gemensamma lokaler -359 -464 -110 -587 -123 2 

Summa ledning -3 897 -3 883 -785 -4 200 -317  

Gymnasieskola centralt -31 720 -34 130 -7 793 -31 017 3 113 3 

Fridegård -3 508 0 -887 -3 580 -3 580 4 

Kämpe -257 0 93 95 95 5 

Interkommunal ersättning -54 084 -56 800 -14 516 -52 800 4 000 6 

Summa gymnasieskola -89 569 -90 930 -23 103 -87 302 3 628  

Gymnasiesärskola, egen -6 552 -5 994 -1 716 -5 898 96 7 

Gymnasiesärskola, köp -1 334 -1 200 -218 -1 220 -20  

Summa särgymnasium -7 886 -7 194 -1 934 -7 118 76  

Grundvux -1 033 -841 -164 -829 12  

Gymnasial 
vuxenutbildning 

-2 525 -2 646 -634 -2 824 -178 8 

Särvux -1 088 -826 -281 -999 -173 9 

Svenska för invandrare 
SFI 

-1 786 -1 909 -482 -2 002 -93 10 

Summa 
vuxenutbildning 

-6 432 -6 222 -1 561 -6 654 -432  

Uppföljningsansvar -125 -214 -78 -214 0  

Allmän fritidsverksamhet -13 017 -13 920 -3 360 -13 732 188 11 

Allmän kulturverksamhet -1 492 -1 309 -126 -1 374 -65  

Folkbibliotek -6 339 -6 505 -1 467 -6 505 0  

Musikskola -4 027 -4 259 -764 -4 259 0  

Vänortsverksamhet -28 -50 0 -50 0  

Kultur i skolan -420 -474 -55 -474 0  

Summa kultur och fritid -25 323 -26 517 -5 772 -26 394 123 12 

Summa -133 232 -134 960 -33 233 -131 882 3 078  

Kommentarer driftredovisning 

1. Förvaltningsledning (-175 tkr) 

Budgeten har minskats med 400 tkr eftersom bildningsförvaltningen lämnade sin 
förvaltningslokal på Bildningscentrum Jan Fridegård. Lokalen kommer nu att övertas av 
gymnasiet till hösten och finansieras då med elevpeng. Vårens underskott för lokalen 
uppgår till 200 tkr. 

2. Gemensamma lokaler (-123 tkr) 
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Budgeten har minskats till ett minimum som besparingsåtgärd detta år. Trots detta 
behålls ljudteknikern på teatern under våren och underskottet finansieras med lägre 
kostnader inom kultur och fritid. 

3. Gymnasieskola centralt ( +3 133 tkr) 

Överskottet beror dels på underskottsreserven/omställningsbidraget på 2,6 mkr för 
gymnasiet och dels på färre egna elever i det egna gymnasiet 500 tkr. Samtliga elever 
kommer att få SL-kort till hösten vilket ska öka attraktionen för Håbos gymnasieskola. 

4. Fridegård (-3 580 tkr) 

Budgeten för Fridegård lades med 2 500 tkr i underskott, eftersom antalet elever är för 
litet på flera program och elevintäkter blir låga. Prognosen visar ett sämre resultat delvis 
till följd av att handels- och administrationsprogrammet inte tar in årskurs 1 till hösten. 
Fordonsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet kommer inte att ta in 
årskurs 1 till hösten beroende på för få sökande elever. Andelen sökande till Fridegård 
ligger på ungefär samma nivå som förra året. Personalavveckling har genomförts till en 
kostnad av 800 tkr. 

5. Kämpe (+95 tkr) 

Många elever söker till Kämpe till hösten och rektor räknar med att elevtalet ökar till 
cirka 100 jämfört med nuvarande 82. Samtidigt utökas personalen med fyra lärare och 
en assistent och lokalerna utökas inom BCJFs befintliga yta. Eftersom majoriteten av 
ökningen är elever från andra kommuner kan utökningen finansieras inom elevpengen. 

6. Interkommunal ersättning (+ 4000 tkr) 

Budgeten för köp av platser i andra skolor är även i år högt beräknad. 
Stockholmsprislistan höjdes med endast 1,1 procent och budgeten är räknad med 
marginal på antalet elever då den är svårbedömd. Överskottet beräknas till 4 mkr. 

7. Gymnasiesärskola (+96 tkr) 

Gymnasiesärskolan har lite osäkerhet vad gäller elevtalet inför hösten. Åtta nya elever 
beräknas inkomma varav tre från Upplands-Bro och varav en är osäker och därmed 
intäkterna. 

8. Gymnasial vuxenutbildning (-178 tkr) 

Efterfrågan på vuxenutbildning ökar, fler kurser har startats på BCJF och fler platser 
köps från andra kommuner. Åtgärder för att minska kostnaderna kommer att övervägas. 

9. Svenska för invandrare (-93 tkr) 

Betydligt färre av flyktingarna berättigar till statsbidrag som ska täcka deras SFI-
kostnad. 

10. Särvux (-172 tkr) 

Verksamheten är för stor under våren för elevtalet. Åtgärder pågår för att anpassa 
verksamheten efter elevtalet inför hösten. Underskottet finansieras genom överskott 
inom rektorns övriga ansvarsområde. 

11. Allmän fritidsverksamhet (+123 tkr) 

Verksamheten fick en oväntad tilläggshyra efter åtgärder på grund av brandsyn, 150 tkr. 
Detta och kostnader på gemensamma lokaler finansieras genom återhållsamhet på 
bidrag till föreningar. Överskott på 65 tkr lämnas för att täcka bidrag till 
kulturföreningar. 

Det finns ett behov av större budget för offentliga arrangemang för att kunna genomföra 
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alla förväntade arrangemang. 

Övriga verksamheter bedrivs enligt budget. 

4.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Bildningskontor, adm 
invest 

-53 -45 -28 -45 0  

Gem lokaler BCJF 
inventarier 

-296 -469 -112 -469 0  

Gymnasieskolan -299 -293 -66 -293 0  

Gymnasiesär -129 -45 -15 -45 0  

Biblioteket -885 -176 -4 -176 0  

Musikskolan -49 -72 -34 -72 0  

Summa -1 711 -1 100 -259 -1 100 0 1 

Kommentarer investeringsredovisning 

1 Investeringar 

Budget 109 tkr har omdisponerats från alla investeringsobjekt till gemensamma lokaler 
för att finansiera ett nytt lås- och larmsystem på BCJF. 

Alla investeringar bedöms genomföras enligt budget. 
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5 Skolnämnden 

5.1 Sammanfattning 

Skolförvaltningens helårsprognos visar på ett underskott om -8 837 tkr, vilket är en 
minskning jämfört med föregående prognos. Arbetet med skolornas egna 
handlingsplaner för att nå en budget i balans pågår och implementeringen av dessa avser 
att minska underskottet för 2013. 

Beslut om fördelningen av de centralt budgeterade tilläggsbeloppen till skolorna har 
fattats och informerats till skolorna och man har tagit hänsyn till detta i sina prognoser. 

Underskottet består framför allt av kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Där ingår 
även merkostnader för ombyggnation av Västerängskolan (700 tkr). I 
delårsuppföljningen ingår nu också merkostnader för Junibackens förskola som i 
dagsläget beräknats till 350 tkr. Slutregleringen med försäkringsbolaget är inte färdig 
varför denna summa är preliminär. 

5.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Förvaltningschefen presenterade för skolnämnden den 4 mars ”Handlingsplan avseende 
förskola och grundskola 2013-2015”(SKN2013/95 nr 2013.664), med en rad åtgärder 
som på kort och lång sikt ska skapa en hållbar organisation utifrån beslutad budgetram. 
Handlingsplanen innehåller ett flertal områden där förändringar planeras; minskade 
behov av tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd genom växla ett 
högt antal okvalificerade assistentinsatser mot färre kvalificerade specialpedagoger, 
handledning och kompetensutveckling av personalen. Översyn av skolornas 
organisation, anvisningsområden, införande av socioekonomisk skolpeng och en 
lokalöversyn ingår också i planen. Lokala handlingsplaner kommer att lämnas till 
nämnden i april där enheterna presenterar sina planerade och genomförda åtgärder. 

Exempel från skolenheternas åtgärder under 2013 är att Futurum startar färre klasser 
med högre antal elever. Flera skolor förlänger inte visstidsresurser för att istället anställa 
utbildade specialpedagoger. Västerängsskolan beräknar som enda enhet att redan 2013 
nå en budget i balans. Dessa åtgärder har hittills minskat enheternas prognos med 
ca 2 100 tkr. 

5.2 Volymer och nyckeltal 

5.2.1 Skolnämndens budget. Kostnad per barn/elev. 
Kommunal regi. 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Pedagogisk omsorg 93 764 66 267 20 235 20 667 89 500 

Förskola 77 307 77 809 17 563 18 462 81 974 

Grundskola inkl fritidshem, 
förskoleklass 

55 206 54 409 14 144 14 049 56 485 

Utfall 2012, budget 2013 samt prognos helår mars 2013 avser helår, medan utfall mars 
2012 och utfall mars 2013 är uppgifter från ett bestämt datum under mars månad. 
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Pedagogisk omsorg 

Antal budgeterade barn i pedagogisk omsorg 2013 minskades inte i samma omfattning 
som planerat och visar därför för högt antal, vilket leder till att nyckeltalet blir för lågt. 

5.2.2 Volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun per 
verksamhet 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Pedagogisk omsorg, egen regi 14 15 17 12 12 

Pedagogisk omsorg, fristående 
Håbo kommun 

14 14 14 12 12 

Pedagogisk omsorg, annan 
kommun. Köp av plats 

0 1,5  0 0 

Förskola, egen regi 1 010 998 1 093 1 038 970 

Förskola, fristående Håbo 
kommun 

172 178 177 176 176 

Förskola, annan kommun. Köp 
av plats 

9 7 8 10 7 

Fritidshem, egen regi 1 097 1 092 1 028 1 095 1 129 

Fritidshem, fristående Håbo 
kommun 

126 130 123 140 137 

Fritidshem, annan kommun. Köp 
av plats 

16 10,5 12 17 17 

Förskoleklass, egen regi 256 257,5 241 270 254 

Förskoleklass, fristående Håbo 
kommun 

36 36,5 33 36 35 

Förskoleklass, annan kommun. 
Köp av plats 

2 1,5 2 3 2 

Grundskola, egen regi 1 974 2 023 1 957 1 995 2 002 

Grundskola, fristående Håbo 
kommun 

386 406 393 381 403 

Grundskola, annan kommun. 
Köp av plats 

90 71,5 87 89 83,5 

Grundsärskola, egen regi 21 18 22 19 18 

Grundsärskola fritidselever, 
egen regi 

13 12 13 12 12 

Grundsärskola, annan kommun. 
Köp av plats 

0,5 0 1 0 0 

Summa 5 236,5 5 272 5 221 5 305 5 270 
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5.3 Drift- och investeringsredovisning 

5.3.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not 

Skolnämnd -339 -318 -65 -318 0  

Nämndsadministration  -338 -79 -335 3  

Övergripande och 
skolkontor 

-12 385 -10 099 -2 214 -10 052 47  

Elevhälsoenhet, 
övergripande 

-917 -773 -201 -843 -70  

Öppen förskola -1 328 -1 333 -331 -1 334 -1  

Pedagogisk omsorg, 
egen regi 

-1 312 -993 -248 -1 074 -81  

Omsorg under OB-tid -79 -2 000 -87 -2 000 0  

Pedagogisk omsorg, köp 
och sälj 

-1 310 -1 051 -206 -801 250 1 

Förskola, egen regi -78 080 -77 650 -19 149 -79 515 -1 865 2 

Förskola, köp och sälj -16 583 -17 307 -3 807 -16 570 737 3 

Vårdnadsbidrag -617 -1 041 -217 -891 150 4 

Grundskola, egen regi -183 672 -183 481 -47 204 -191 902 -8 421 5 

Grundskola, köp och sälj -41 021 -39 953 -9 206 -39 918 35  

Grundsärskola, egen regi -11 837 -12 278 -2 697 -11 972 306 6 

Grundsärskola, köp och 
sälj 

-173 0  0 0  

Elevhälsoenhet, 
gymnasieskola 

-1 162 -1 408 -343 -1 335 73  

Summa -350 815 -350 023 -86 054 -358 860 -8 837 7 

Kommentarer driftredovisning 

1. Pedagogisk omsorg, köp och sälj (+250 tkr) 
Färre barn än beräknat i budget har varit placerade inom pedagogisk omsorg. 

2. Förskola, egen regi (-1 865 tkr) 
Underskottet har minskat med 630 tkr sedan prognos per februari. Det återstår en stor 
kostnad för barn i behov av särskilt stöd. 

3. Förskola, köp och sälj (+737 tkr) 
Överskottet beror bland annat på ökad försäljning av platser till andra kommuner. 

4. Vårdnadsbidrag (+150 tkr) 
Överskottet beror på färre bidrag än budgeterat. Dock har antalet bidrag ökat sedan 
2012. 

5. Grundskola, egen regi (-8 421 tkr) 
Underskottet har minskat med 870 tkr sedan föregående prognos per februari. 

Underskottet består framför allt av kostnader för barn i behov av särskilt stöd. 

I avvikelsen finns även förvaltningens merkostnader för ombyggnation av 
Västerängsskolan (700 tkr). 
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Merkostnader för Junibackens förskola har i beräknats till 350 tkr, men eftersom 
slutregleringen med försäkringsbolaget inte är klar är summan preliminär. 

6. Grundsärskola, egen regi (+306 tkr) 
Överskottet beror på lägre personalkostnader. 

7. Summa (-8 837 tkr) 
Del av budgeten har överförts till kommunstyrelsens förvaltning i samband med flytt av 
två tjänster. 

Förvaltningens kostnader kommer att vara något högre per månad under resterande del 
av året, bl a beroende på löneökningskostnader och omsorg under obekväm arbetstid. 

Arbetet med skolornas egna handlingsplaner för att nå en budget i balans pågår, och 
implementeringen av dessa avser att minska underskottet ytterligare under 2013. 

5.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Övergripande och 
skolkontor 

-166 -117 0 -117 0  

Elevhälsoenhet, 
övergripande 

-18 -30 0 -30 0  

Öppen Förskola 0 0  0 0  

Förskola, egen regi -195 -209 -38 -290 -81 1 

Grundskola, egen regi -2 413 -1 593 -601 -1 512 81 1 

Grundsärskola, egen regi -114 -51 0 -51 0  

SUMMA -2 906 -2 000 -639 -2 000 0  

Kommentarer investeringsredovisning 

Budgetjusteringar 
Sedan ursprunglig budget beslutats har skolorna noterat en förskjutning av 
investeringsbehovet om 90 tkr från grundskolan till förskolan, bl a eftersom 
grundskoleverksamheten prioriterades under 2012. 

1. Förskola, egen regi (-81 tkr)  och Grundskola, egen regi (+81 tkr) 
Utöver budgetjusteringen gör skolorna prognoser som innebär ytterligare förskjutning 
från grundskolan till förskolan om 81 tkr.   

Totalt bedömer förvaltningen att budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas. 
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6 Socialnämnden 

6.1 Sammanfattning 

I driftsredovisningen redovisas en prognos på ett underskott om 795 tkr. Förvaltningen 
gör dock bedömningen att allmän återhållsamhet gällande kostnader kommer att kunna 
balansera resultatet till i nivå med budget. 

Nedan ges en redogörelse över de större avvikelserna från budget; 

Kostnaderna för kommunal hemtjänst är högre än budgeterat då kostnaderna, främst i 
form av personal, inte ryms i den intäkt som erhålls för utförda insatser. Kostnaderna 
för köp av privat hemtjänst är också något högre än vad som budgeterats. 

Inom hemsjukvård har personalförstärkning gjorts. Korttidsboendet för äldre rymmer 12 
platser på helår, budget är lagd utifrån 8 platser från och med april, vilket medför en 
kostnadsökning. 

Särskilt boende Solängen kommer inte att öppna den tredje avdelningen under 2013, 
vilket ger en kostnadsbesparing då personal inte tillsätts förrän 2014. 

Platser inom särskilt boende behöver inte köpas då platser finns i kommunen, 
kostnaderna för köp bedöms därför bli lägre. 

LSS-boendet på Dalvägen är försenat och kommer inte att starta under 2013, 
verksamheten redovisar ett överskott motsvarande budgeterat belopp. 

LSS-boende Sjövägen har högre kostnader för personal än budgeterat. 

Kostnaderna för daglig verksamhet LSS är högre än vad som budgeterats, både för köpt 
tjänst samt verksamhet i kommunal regi. 

Inom arbetsmarknadsåtgärder finns ett minskat nyttjande vilket medför en 
kostnadsbesparing. 

Kostnader för färdtjänst bedöms bli högre än budgeterat vilket beror både på ett 
förändrat resande i och med nya riktlinjer, men även förändrade individbehov. 

Kostnaderna för institutionsplaceringar, både för vuxna och barn och unga, bedöms bli 
lägre än budgeterat. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har successivt minskat hittills under året. 
Verksamheten bedömer därför att kostnaden blir lägre än budgeterat. 

6.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Driftsredovisningen visar en prognos på ett underskott om 795 tkr. Förvaltningen gör 
dock bedömningen att underskottet genom allmän återhållsamhet gällande kostnader 
kommer att kunna balansera resultatet till i nivå med budget. 

Åtgärder som planeras att genomföras är bland annat försiktighet med 
vikarietillsättning, förändrade tidsschabloner i hemtjänsten samt en allmän översyn över 
förvaltningens intäkter. 
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6.2 Volymer och nyckeltal 

6.2.1 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal ärenden 441 410 332 374 450 

Kostnad per kund, kr 18 392 22 450    

6.2.2 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal platser 12 9 12 12 12 

Kostnad per plats, kr 406 665 401 600    

Antal platser 

Korttidsboendet kommer att vara kvar i befintlig lokal under 2013. Detta innebär att 
antal platser under hela år 2013 kommer att vara 12 stycken. Budgetering gjordes 
utifrån att korttidsboendet från och med månadsskiftet mars/april skulle integreras i 
särskilt boende Pomona Hus 4. Det skulle innebära att antalet platser på korttids under 
perioden januari till och med mars, var 12 stycken, och att antalet platser under perioden 
april till och med december var 8 stycken. Beräknat på helårsbasis; 9 korttidsplatser. 

6.2.3 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal boenden 32 26 32 26 26 

Kostnad per boende, kr (inkl 
natt) 

448 700 520 100    

Antal boenden 

Antalet platser i särskilt boende Pomona Hus 4 är under perioden januari till och med 
mars 32 stycken, och under perioden april till och med december 24 stycken. Beräknat 
på helårsbasis ger det 26 boendeplatser i särskilt boende Pomona Hus 4. 

6.2.4 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal boenden 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl 
natt) 

570 000 587 600    
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6.2.5 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal kunder, dagtid 38 38 37 34 38 

Antal årsarbetare inkl natt 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 

Antal beslut, 
boendestödstimmar 

11 960 13 000 3 575 2 750 13 000 

Antal besök, Källans verksamhet 2 117 2 000 559 493 2 000 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 

100 100 100 100 100 

Antal besök, Källans verksamhet 

Antalet besökare på Källans verksamhet förväntas sjunka då aktivitetsgruppen flyttar 
sin verksamhet från Källan till Svensk kommuntjänst. Verksamheten kommer att 
genomgå förändring under 2013, vilket förhoppningsvis kommer att visa ett ökat antal 
besökare. Verksamheten kommer att ändra innehåll och delaktigheten från brukare 
kommer att bli mer påtaglig. 

6.2.6 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Beviljade timmar LASS 91 998 91 998 21 849 24 655,5 98 622 

Beviljade timmar LSS 3 288 2 532 1 473 1 497 5 990 

6.2.7 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Personaltäthet (exkl natt) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 

85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 427 000 1 317 000    

6.2.8 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Personaltäthet (exkl natt) 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Andel årsarbetare med 
utbildning % 

100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 786 000 774 160    
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6.2.9 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal brukare 17 20 20 17 18 

Antal årsarbetare 8,45 8,45 8,4 8,45 8,91 

Antal boendedygn 1 236 1 200 303 295 1 200 

Kostnad per brukare, kr 289 900 255 800    

Andel årsarbetare med 
utbildning % 

100 100 100 100 100 

Antal brukare 

Antalet brukare har minskat delvis till förmån för mer omfattande beslut. Efterfrågan på 
korttidsplatser är nu lägre än tidigare. 

Antal årsarbetare 

Prognosen för helår är förändrad utifrån budget på grund av behov av ytterligare nätter 
med vaken natt. 

6.2.10 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal deltagare 32 30 30 30 30 

- varav företagsplatser 8 12 8 6 8 

6.2.11 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal placerade personer 23 15 14 6 12 

Antal placeringar 28 17 14 6 12 

Antal vårddygn 2 265 1 500 753 387 1 500 

6.2.12 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal placerade personer 11 8 2 5 8 

Antal placeringar 14 8 2 5 8 

Antal vårddygn 1 528 1 200 182 191 1 200 
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6.2.13 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Aktualiseringar 512 520 113 134 550 

Inledda utredningar 144 140 29 30 140 

Avslutade utredningar 95 120 23 30 120 

6.2.14 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Behandlingsinsatser 282 280 154 129 280 

- varav individuella 
behandlingsinsatser för familj 

162 160 100 93 160 

- varav behandlingsinsatser i 
grupp 

120 120 54 36 120 

Avslutade ärenden 56 70 16 8 70 

6.2.15 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal hushåll 307 310 194 156 280 

- varav antal arbetslösa 186 185 91 51 185 

Antal bidragsmånader 1 790 1 700 488 382 1 550 

6.3 Drift- och investeringsredovisning 

6.3.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not 

Socialnämnd -294 -310 -78 -310 0  

Pensionärsråd 0 0 0 0 0  

Biståndsutskott -154 -145 -40 -145 0  

Biståndsutskott 
jourverksamhet 

-103 -85 -36 -105 -20  

Nämndsadministration 0 -347 -66 -347 0  

Summa Nämnd o 
styrelseverksamhet 

-551 -887 -220 -907 -20  

       

Konsumentrådgivning -91 -110 -16 -110 0  

Alkoholtillstånd 73 23 -33 23 0  

Socialchefens kansli -8 527 -7 279 -1 011 -6 611 668 1 
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Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
mars 2013 

Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not  

Summa övergripande 
socialtjänst 

-8 545 -7 366 -1 060 -6 698 668  

       

Anhörigstöd 0 -649 -158 -649 0  

Westerlunds rehab -1 250 -1 290 -321 -1 290 0  

Hemtjänst Kärnhuset -2 994 0 -1 215 -4 152 -4 152 2 

Hemsjukvård -8 111 -9 205 -2 160 -9 830 -625 3 

Hemtjänst -21 251 -20 904 -5 501 -21 390 -486 4 

Hemtjänst natt -2 635 -2 827 -616 -2 657 170  

Trygghetslarm 37 35 -51 35 0  

Dagverksamhet äldre -2 144 -2 436 -499 -2 339 97  

Korttidsboende äldre -4 880 -3 615 -1 090 -4 379 -764 5 

Rehab -5 681 -6 231 -1 549 -6 185 46  

Utskrivningsklara -33 -50 0 -50 0  

Handläggning 
äldreomsorg 

-1 173 -1 494 -319 -1 494 0  

Köp av särskilt boende -14 082 -13 975 -2 411 -14 180 -205 6 

Äldreboende – Hus 4 -11 620 -10 139 -2 839 -10 139 0  

Äldreboende – Hus 4, 
nattpersonal 

-2 739 -3 384 -782 -3 384 0  

Intraprenad Äldreboende 
- Dalängen (inkl natt) 

-10 260 -10 577 -2 571 -10 577 0  

Äldreboende – Dalängen 
(avgifter och hyror) 

-620 -563 -287 -545 18  

Äldreboende - Solängen -216 -13 777 -2 453 -12 760 1 017 7 

Äldreboende - Solängen, 
nattpersonal 

0 -2 444 -125 -2 093 351 8 

Lägenhetshyror 
Plommonvägen 8 och 10 

-690 -400 -184 -625 -225 9 

Institutionsvård äldre -952 -900 0 0 900 10 

Köpt korttidsvård äldre -431 -365 -236 -365 0  

Socialpsykiatri, dag -5 227 -5 816 -1 343 -5 863 -47  

Socialpsykiatri, natt -2 263 -2 462 -614 -2 462 0  

Summa äldreomsorg 
och boendestöd 

-99 215 -113 468 -27 324 -117 373 -3 905  

       

Personlig assistans LSS -2 383 -2 686 -890 -2 526 160  

Personlig assistans med 
assistansersättning 

-6 126 -6 808 -2 359 -5 773 1 035 11 

Sjövägen - boende LSS -8 560 -7 902 -2 128 -8 546 -644 12 

Lindegårdsvägen -
 boende LSS 

-4 716 -4 644 -1 116 -4 603 41  

LSS-boende, byggstart 
2013 

0 -630 0 0 630 13 

Handläggning 
handikappomsorg 

-1 213 -1 344 -298 -1 344 0  
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Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
mars 2013 

Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not  

Boende m särskild 
service, externt 

-3 635 -5 160 -990 -6 250 -1 090 14 

Korttidsboende Ekan 
LSS 

-4 929 -5 116 -1 272 -5 116 0  

Korttidsboende 
tjänsteköp LSS 

-214 -340 0 -150 190  

Daglig verksamhet LSS -4 663 -5 020 -1 942 -6 215 -1 195 15 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 

-613 -669 -123 -564 105  

Förlängd skolbarnomsorg 
LSS 

-265 -550 0 -550 0  

Kontaktpersoner LSS -1 258 -1 140 -357 -1 400 -260 16 

Kontaktfamilj LSS 0 0 0 0 0  

Summa Insatser enligt 
LSS 

-38 575 -42 009 -11 475 -43 037 -1 028  

       

Färdtjänst -4 050 -3 275 -625 -5 235 -1 960 17 

Riksfärdtjänst -266 -250 -30 -250 0  

Summa 
Färdtjänst/riksfärdtjäns
t 

-4 316 -3 525 -655 -5 485 -1 960  

       

Fotvård 103 115 -36 84 -31  

Reception/vaktmästeri 
Pomona 

-6 434 -6 509 -1 667 -6 695 -186 18 

Summa Förebyggande 
äldreomsorg 

-4 582 -6 394 -1 703 -6 611 -217  

       

Myndighetsenhetens 
kansli 

-2 192 -2 546 -550 -2 421 125  

Kansli stöd och 
behandling 

-729 -721 -184 -721 0  

Handläggning vuxenstöd -2 094 -2 520 -533 -2 303 217  

Institutionsvård vuxna -5 324 -3 930 -860 -3 149 781 19 

Öppen missbruksvård -1 072 -1 087 -245 -1 087 0  

Kontaktpersoner vuxna 
SoL 

-1 027 -996 -230 -996 0  

Familjehem vuxna SoL -35 0 0 0 0  

Handläggning stöd och 
bistånd BoU 

-4 447 -4 745 -1 096 -4 745 0  

Institutionsvård BoU -3 481 -4 600 -1 460 -3 500 1 100 20 

Handläggning familjehem 
0-20 år 

-1 097 -1 174 -260 -1 174 0  

Familjehem 0-20 år -2 965 -3 400 -443 -2 550 850 21 

Kontrakterat jourhem -218 -285 -37 -285 0  

Familjehem 0-20 år, 
extern regi 

-2 782 -2 500 -510 -3 070 -570 22 
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Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
mars 2013 

Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not  

Behandlingsaktiviteter 
öppen vård unga 

-132 -200 -29 -200 0  

Kontaktpersoner BoU 
SoL 

-1 515 -1 290 -317 -1 290 0  

Kontaktfamilj BoU SoL -941 -1 005 -197 -800 205 23 

Handläggning 
kontaktpersoner SoL 

-291 -275 -137 -275 0  

Individuellt behovsprövad 
öppenvård (Biskops-
Arnö) 

-2 194 -2 405 -421 -2 100 305 24 

Familjebehandling -3 178 -3 279 -718 -3 230 49  

Ungdomscoaching -832 -1 230 -331 -1 230 0  

Förebyggande arbete 
barn och unga 

-33 0 0 0 0  

Familjerätt -1 030 -1 257 -266 -1 257 0  

Familjerådgivning -226 -300 -4 -245 55  

Summa Individ och 
familjeomsorg 

-37 835 -39 745 -8 828 -36 628 3 117  

       

Handläggning 
försörjningsstöd 

-2 043 -1 993 -480 -1 993 0  

Försörjningsstöd -12 295 -12 000 -2 566 -10 100 1 900 25 

Sociala jourboenden 146 0 12 0 0  

Summa Ekonomiskt 
bistånd 

-14 192 -13 993 -3 034 -12 093 1 900  

       

Arbetsmarknadsåtgärder -2 339 -1 700 -697 -1 050 650 26 

Summa 
Arbetsmarknadsåtgärd
er 

-2 339 -1 700 -697 -1 050 650  

Totalt -210 150 -229 087 -54 996 -229 882 -795  

Kommentarer driftredovisning 

1. Socialchefens kansli (+668 tkr) 
Verksamheten rymmer utbetalade prestationsmedel som avser utförda 
prestationer inom området psykiatri. Intäkten avser att kompensera kostnader 
som verksamheterna haft i samband med arbetet att nå prestationsmålen. 
Kostnader för personal inom kansliet bedöms också bli något lägre jämfört med 
budgeterat. 
 

2. Hemtjänst Kärnhuset (-4 152 tkr) 
Prognosen för verksamheten visar ett underskott om 4152 tkr eftersom 
intäkterna baserade på hemtjänstpengen inte täcker kostnaderna. Underskottet 
beror till stor del på högre kostnader för personal än vad intäkten för utförda 
insatser täcker. Verksamheten bedömer att det inte är möjligt att vara färre 
personal för att utföra de beslut som finns. Vid utökning eller nya beslut ökar 
intäkterna såväl som lönekostnaderna. 
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3. Hemsjukvård (-625 tkr) 
Verksamhetens prognos visar ett underskott som beror på personalförstärkning 
med sjuksköterska. Verksamheten bedömer att minst denna förstärkning behövs 
för att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas. 
 

4. Hemtjänst (-486 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott. Jämfört med budget beror underskottet 
på högre kostnader för privat hemtjänst. 
 

5. Korttidsboende äldre (-764 tkr) 
Korttidsboendet prognostiserar ett underskott. Underskottet beror på att 
verksamheten kommer att ha fler platser än vad som budgeterats vilket resulterar 
i en höjd bemanning med ökade personalkostnader som följd. 
 

6. Köp av särskilt boende (-205 tkr) 
Under året bedöms personalförstärkning behöva sättas in i ett kommunalt 
särskilt boende vilket medför en högre kostnad om cirka 650 tkr. Kostnaden för 
köp av externt särskilt boende bedöms vara lägre än vad som budgeterats. 
Verksamheten redovisar totalt ett underskott om 205 tkr. 
 

7. Äldreboende Solängen (+1 017 tkr) 
Verksamheten är budgeterad utifrån att ytterligare 10 platser, bortsett från de 
första öppnade 20 platserna, öppnar 1 oktober. Prognosen baseras på att dessa 10 
platser inte öppnas förrän i början av år 2014. Denna åtgärd innebär att 
kostnaderna för omvårdnadspersonal kommer att vara lägre än budgeterat, men 
att intäkter i form av lägenhetshyra, omvårdnad och måltider blir lägre. 
Sammantaget medför detta att verksamheten redovisar ett överskott om 1017 tkr. 
 

8. Äldreboende Solängen (+351 tkr) 
Verksamheten är budgeterad utifrån att ytterligare 10 platser, bortsett från de 
första öppnade 20 platserna, öppnar 1 oktober. Prognosen baseras på att dessa 10 
platser inte öppnas förrän i början av år 2014. Denna åtgärd medför lägre 
kostnader för omvårdnadspersonal vilket medför att verksamheten redovisar ett 
överskott. 
 

9. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 (-225 tkr) 
Verksamheten har under året höjt hyrorna för de boende i nivå med föreslagen 
budgeterad hyreshöjning. På grund av att den nya hyran inte kunnat debiteras på 
helår redovisas ett underskott. 
 

10. Institutionsvård äldre (+900 tkr) 
Tillgång till platser i särskilt boende finns i kommunen, vilket medför att platser 
inte behöver köpas. Verksamheten redovisar därmed ett överskott om 900 tkr 
vilket motsvarar budgeterat belopp. 
 

11. Personlig assistans med assistansersättning (+1 035 tkr) 
Verksamheten visar ett överskott om 1035 tkr. I Budgeten för verksamheten 
finns kostnader för eventuella nytillkomna eller utökade ärenden under året. 
Prognosen rymmer kostnader för befintliga ärenden, samt kostnader till 
Försäkringskassan för ett nytt ärende motsvarande 9 månader. 
 

12. Sjövägen - boende LSS (-644 tkr) 
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Verksamheten redovisar ett underskott som främst beror på högre 
personalkostnader jämfört med budget, då 1,15 årsarbetare av misstag ej 
budgeterats. I underskottet ryms också något ökade personalkostnader då 
boenden varit extra oroliga och krävt ökad bemanning. En av anledningarna till 
oro är att verksamheten flyttat till tillfälliga lokaler på Biskops-Arnö. 
 

13. Dalvägen - boende LSS (+630 tkr) 
Byggnationen av boendet är försenat vilket innebär att verksamheten ej kommer 
att starta under 2013. Verksamheten redovisar ett överskott motsvarande 
budgeterat belopp. 
 

14. Boende med särskild service (-1 090 tkr) 
Behovet av externt köp av LSS-boende har under 2013 ökat. Verksamheten var i 
ingången av 2013 budgeterad för pågående köpta platser, men under året har 
ytterligare köpt plats tillkommit. 
 

15. Daglig verksamhet LSS (-1 195 tkr) 
Prognosen rymmer både köpt verksamhet, samt daglig verksamhet i kommunal 
regi från och med 1 maj. Verksamheten redovisar ett underskott som beror på 
högre kostnader för både köpt och kommunal daglig verksamhet. 
 

16. Kontaktpersoner LSS (-260 tkr) 
Verksamheten beräknas visa ett underskott, vilket beror på ett ökat behov av 
kontaktpersoner samt att det nu har varit möjligt att hitta kontaktpersoner, vilket 
tidigare har varit svårt. 
 

17. Färdtjänst (-1 960 tkr) 
I budgeten underskattades resenärernas förändrade resande med anledning av 
nytt kommunalt regelverk för färdtjänst. Färdtjänstresorna har ökat markant i 
antal efter att de nya riktlinjerna trädde i kraft den 1 mars 2012. Prognosen för 
färdtjänst påverkas dels av ökat resande i och med nya riktlinjer för färdtjänst, 
men även av ökade individbehov. 
 

18. Reception/vaktmästeri Pomona (-186 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott vilket beror främst på övertagande av 
personal. Underskottet beror på att en tjänst ej varit budgeterad på helår samt 
ökade kostnader då fler parkeringsplatser behöver hyras på grund av utökat antal 
tjänstebilar. 
 

19. Institutionsvård vuxna (+781 tkr) 
Behovet av institutionsvård för vuxna har hittills under året varit av mindre 
volymer än beräknat. Verksamheten redovisar därför ett överskott jämfört med 
budget. 
 

20. Institutionsvård barn och unga (+1 100 tkr) 
Prognosen för kostnader för institutionsplaceringar är lägre jämfört med budget. 
 

21. Familjehem barn och unga (+850 tkr) 
Behovet av kontrakterade familjehem har varit lägre än vad som budgeterats. 
 

22. Familjehem barn och unga, extern regi (-570 tkr) 
Verksamheten beräknas redovisa ett underskott, då behovet av konsulentstödda 
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HVB-liknande familjehem har varit större än vad som förutspåtts vid 
budgetering. 
 

23. Kontaktfamilj barn och unga, SoL (+205 tkr) 
Kostnaden för kontaktfamilj bedöms för 2013 inte vara så hög som budgeterat. 
 

24. Individuellt behovsprövad öppenvård (+305 tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott som beror på att plats i verksamheten säljs 
till annan kommun. 
 

25. Försörjningsstöd (+1 900 tkr) 
Trenden inom ekonomiskt bistånd har fortsatt varit nedåtgående. Antalet hushåll 
med ekonomiskt bistånd minskar vilket medför lägre kostnader. Verksamheten 
redovisar därför ett överskott. 
 

26. Arbetsmarknadsåtgärder (+650 tkr) 
Minskat nyttjande av arbetsmarknadsåtgärder under året ger ett överskott för 
verksamheten.  

6.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Vård och omsorg -271 -715 -1 459 -2 255 1 540 1 

Rehab -691 -710 -400 -710 0 2 

Individ och familjeomsorg -76 -435 -112 -435 0 3 

Summa -1 038 -1 860 -1 971 -3 400 1 540  

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsmedel för 2012 till beloppet 1 540 tkr avseende inventarier Solängen 
kommer efter beslut i kommunfullmäktige att föras över till 2013. 

Detta medför att investeringsbudget för socialnämnden för år 2013, efter beslut, 
kommer att vara befintlig beslutad investeringsbudget om 1 860 tkr samt 1 540 tkr 
avseende Solängen, vilket totalt ger en investeringsbudget om 3 400 tkr. 

1. Vård och omsorg 
Solängen har hittills under året möblerats upp med miljömöbler på alla avdelningar. 
Verksamheten har köpt in köksutrustning till ett av de två köken. Det andra köket 
kommer att utrustas under hösten. Utemiljön kommer att göras i ordning under våren 
och möbleras med utemöbler. 

2. Rehab 
Kostnaden för hjälpmedel bedöms utgöra budgeterat belopp. 

3. Individ- och familjeomsorg 
Kostnaden för inventarier bedöms utgöra budgeterat belopp. 
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7 Miljö- och tekniknämnden 

7.1 Sammanfattning 

Under perioden januari till mars har alla verksamheter gjort en översyn och arbetat med 
att analysera vart i verksamheterna man kan effektivisera kostnader och öka intäkter. 
Arbetet har utmynnat i ett antal åtgärder i åtgärdsplanen, detta för att man tillsammans 
ska kunna hålla en budget i balans. Avdelningarna inom förvaltningen har aktivt arbetat 
med detta på arbetsplatsträffar och man har även tillsammans tittat på olika sätt att 
hantera ett eventuellt underskott samt funderat på vilka konsekvenser som skulle kunna 
uppstå. 

Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen sett fördelar med att arbeta 
över gränserna, dvs kommunicera mer med varandra. Inte bara inom vår egen 
förvaltning utan även över alla gränser, både internt och externt. Kontinuerligt arbete 
fortgår med att hålla igen på kostnaderna och se fördelar med ett ökat samarbete och 
målinriktat arbete, för att få en helhetssyn på kommunen. Allt detta gedigna arbete för 
att kommuninvånarna ska få bibehållen service och kvalitet, men till en lägre kostnad. 

Förvaltningsekonomen har tillsammans med gatu- fastighets- och lokalvårdschefen haft 
en kortfattad utbildning av ekonomiprocesser och kodplanen för samtliga beställare på 
avdelningarna. Dessa utbildningar har mottagits positivt av personalen och 
kompetensen inom ekonomiområdet har blivit högre. Detta arbete kommer att fortsätta 
och även omfatta kostavdelningen och övriga avdelningar. Alla administratörer i alla 
verksamheter kommer dessutom erbjudas en fördjupad ekonomiutbildning och den 
utbildningen kommer ske den 3 maj. 

Målsättningen är att höja kompetensen på alla medarbetare i första steget. Sedan 
utvärdera och om behovet finns fortsätta på en djupare nivå för att öka kompetensen 
inom de områden som den anställde känner behov av, naturligtvis i samråd med 
cheferna. På sikt kommer dessa utbildningar bli ett stående inslag i 
ekonomiavdelningens service till förvaltningarna. 

Förvaltningsekonomen har arbetat tillsammans med ledningsgruppen för att inte bara få 
en ekonomisk syn på de enskilda verksamheterna utan för att alla ska få en samsyn och 
leda hela förvaltningen mot samma mål, en budget i balans. 

7.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Nämndverksamhet 

Inga direkta åtgärder. 

MTF-ledning 

Portokostnader och kopieringskostnader för förvaltningen ligger centralt på MTF-
ledning. Under de senaste åren har portokostnaden ökat. Översyn av portokostnader 
pågår, för att dra ner på dessa kostnader. Arbete pågår även med att ta fram ett underlag 
inför ny upphandling av skrivare och kopieringsmaskiner. Förhoppningsvis kommer 
detta arbete leda till minskade kostnader. 

För att hantera ett prognostiserat underskott kommer ingen stor sommar- eller julfest för 
medarbetarna att arrangeras. Samt att centrala utbildningsinsatser kommer att hållas till 
ett minimum. 

Administrativa avdelningen 

För att öka intäkterna kommer avdelningen utreda möjligheten att införa en ny taxa för 
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större kartutdrag. Interndebitering av mätningskostnader för kommunens egna 
verksamheter har införts och kan ge en mindre intäkt. 

Byggavdelningen 

För att öka intäkterna kommer avdelningen att upprätta och genomföra en tillsynsplan. 
Översyn av taxorna genomförs kontinuerligt och kommer att kunna innebära en 
taxeförändring under året. 

Miljöavdelningen 

Inga direkta åtgärder, annat än förbättrad ekonomisk uppföljning vilket leder till ett 
större engagemang och förbättrad kostnadsmedvetenhet inom avdelningen. Översyn av 
taxorna genomförs kontinuerligt och kommer att kunna innebära en taxeförändring 
under året. 

Gatuavdelningen 

Under vintern 2012-2013 har det kommit mer snö än en normalvinter, vilket kommer att 
göra att det är mycket tveksamt att budgeten för vinterväghållning, snöröjning, 
halkbekämpning och sandupptagning kommer att hållas. Gatuavdelningen har 
budgeterat 2,5 mkr för beläggningsunderhåll och  kommunfullmäktige har skjutit till 
1,5 mkr. För att hantera det eventuella underskott som kommer att uppstå på 
snörelaterade åtgärder kommer avdelningen att använda de 2,5 mkr som buffert för att 
kunna hålla budget. 

Konsekvensen av att utnyttja underhållspengar som en buffert blir att det uppdämda 
underhållsbehovet ökar. 

Kostavdelningen 

Under första halvåret 2013 genomförs flera upphandlingar som träder i kraft under året. 
Detta innebär att kostnadskontrollen kommer att bli bättre. 

Fastighetsavdelningen 

Under 2012 uppstod oförutsedda kostnader för energi vilket har medfört att avdelningen 
nu arbetar aktivt med att utveckla system för att få bättre uppföljning av 
energiförbrukningen. Den bättre uppföljningen minimerar risken för oförutsedda 
kostnader för energi. 

Fastighetsavdelningen har budgeterat 7,5 mkr för planerat underhåll och sen har 
kommunfullmäktige skjutit till 2,0 mkr. För att hantera det eventuella underskott som 
kommer att uppstå inom de akuta avhjälpande underhåll kommer avdelningen att 
använda de 5,5 mkr som buffert för att kunna hålla budget. 

Kommunens fastigheter har ett stort behov av underhåll vilket visar sig i form av stora 
kostnader för avhjälpande reparationer. Dessa reparationer är svåra att förutse och vilka 
kostnader de medför. Konsekvensen av detta är att omprioriteringar har gjorts i det 
planerade underhållet där bland annat en större renovering av Annehills förskola inte 
kommer att genomföras utan flyttas fram ytterligare ett år. 

Lokalvårdsenheten 

Inom lokalvården pågår ett stort arbete för att beräkna den tid som är möjlig att lägga 
per objekt utifrån budgetens förutsättningar. En total kartläggning av alla städytor i 
kommunen är målsättningen. Därefter kommer nya scheman tas fram. Vikarier som 
idag täcker upp där ordinarie personal inte hinner med kommer att avvecklas under 
våren. Konsekvensen blir en ökad belastning på personalen och en minskad frekvens av 
städning. Den minskade frekvensen medför i sin tur en försämrad inomhusmiljö och 
ökat missnöje från verksamheterna. 
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Tillsammans med medarbetarna har lokalvårdschefen fått ett ökat engagemang och fått 
en större förståelse för vikten av att man planerar sina inköp. Detta kommer 
förhoppningsvis leda till en ökad medvetenhet inom avdelningen. Lokalvårdschefen har 
påbörjat en översyn av sophantering av alla kommunens lokaler, såsom skolor, 
förskolor, kontor och kommunhuset. Detta för att få en bättre sophantering som ska leda 
till minskade kostnader och att vi får ett ökat miljötänkande hos personalen på alla 
nivåer. Tillsammans med miljöstrategerna arbetar man nu fram en kortfattad policy som 
talar om hur vi vill arbeta med sophantering av våra egna sopor i kommunens egna 
lokaler vilket kommer leda till lägre kostnader för sophantering och ökad återvinning. 
Ett samarbete som gynnar alla, både medarbetarna som arbetar med avfall, miljön och 
ekonomin. Målet att hushålla med våra ekonomiska resurser kommer ett steg närmare. 

7.2 Volymer och nyckeltal 

7.2.1 Fastighetsavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Area kommunägd, kvm BRA 91 465 93 931 91 465 93 931 93 931 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 17 792 17 792 17 792 17 792 17 792 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 72 60 60 64 64 

Energi, kr/kvm 180 153 130 150 150 

Vatten och avlopp, kr/kvm 11 13 10 13 13 

Avhjälpande underhåll totalt, 
kr/kvm 

58 55 61 55 55 

Avhjälpande underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

58 600 328 97 600 

Planerat underhåll, kr/kvm 58 67 30 67 67 

Av kommunfullmäktige 
öronmärkta pengar för 
underhåll, fastighet, tkr 

2 000 2 000 150 2 000 2 000 

Lokalvård, kr/kvm 103 96 99 97 97 

Bostadsanpassning, kr/invånare 139 134 120 132 132 

Avhjälpande underhåll 
storkök, tkr 

904 750 236 175 750 

Area kommunägd, kvm BRA 

Volymen inför 2013 ökade med totalt 3 161 kvm för kommunägd area. Tillkommande 
objekt är Solängens äldreboende och Granvallens IP. Avgående objekt är Junibackens 
förskola som brann ner och Smultronstället och Villa Övergran som såldes. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Volymen inför 2013 ökar med totalt 2 407 kvm för inhyrda lokaler. Tillkommande ytor 
är för socialförvaltningens verksamhet och miljö- och teknikförvaltningens kontor. 
Avgående ytor är paviljonger varav en på Junibackens förskola och en på Sjövägen (fd 
Oktavia). 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder 
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med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen 
hos ett förvaltningsobjekt. Prognosen ökar då avfallstaxan troligen kommer att höjas 
från och med maj. 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnader för uppvärmning och el för verksamheterna. Prognosen har sänkts 
något då utfall för nätavgift för el beräknas bli lägre än budget. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnader för vatten och avlopp för kommunens lokaler. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Verksamhetens utfall är beroende av vad som händer oförutsett under året. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för fukt- och vattenskador som inträffat. 

Drabbade objekt är Fridegård och Simhall. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Budget 
ligger kvar på samma nivå som föregående år men ytorna ökar vilket ger ett lägre 
nyckeltal. 

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser volymen som av kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av kommunens 
byggnader. 

Lokalvård, kr/kvm 

Kostnad ökar för tre nya städobjekt och uppstart av dessa med ökade kostnader för 
inköp av utrustning och förbrukningsmateriel. 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Bostadsanpassningar görs för kommuninvånare i syfte att ge människor med 
funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Utfallet kan 
variera mycket mellan åren beroende på behov som uppkommer. Invånarantal för 2013 
är beräknat till 20 029. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för reparationer som utförs i storköken. 

7.2.2 Gatuavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Ljuspunkt, kr/inv 239 210 55 74 210 
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Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Vinterväghållning, kr per inv/år 335 349 113 176 349 

Beläggningsunderhåll, kr per 
inv/år 

232 75 0 7 75 

Trafikskada, tkr 255 150 22 22 150 

Gräsklippning, kr per inv/år 57 60 0 0 60 

Av Kommunfullmäktige 
öronmärkta pengar för 
underhållsbeläggning, gata, tkr 

1 500 1 500 0 146 1 500 

Ljuspunkt, kr/inv 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Syftet är att se om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är 
energipriset, antal ljuspunkter (de ökar ständigt) samt eventuell lägre energiförbrukning 
i takt med att vi byter ut kvicksilverlampor mot natriumhalogen eller andra energisnåla 
ljuskällor. Invånarantal 2013 är beräknat till 20 029. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt 
oktober-december. Noteras att utfallet per invånare är högre för mars 2013 än för mars 
2012 trots att mars 2013 varit i stort sett utan nederbörd. På grund av stora 
temperaturväxlingar har dock mycket halkbekämpning behövt utföras. Invånarantal 
2013 beräknat till 20 029. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. 
Invånarantal 2013 beräknat till 20 029. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser kostnad för reparation av trafikskador på belysningsstolpar, vägskyltar 
mm. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen men 
denna möjlighet har upphört. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Budgeterade medel för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal. Invånarantal 2013 
beräknat till 20 029. Gräsklippningen är ännu ej påbörjad för säsongen. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat gatuavdelningen 1,5 mkr i extra anslag för 
underhållsbeläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. Periodens utfall härrör från 2012 
och avser sen fakturering av arbeten utförda på Skeppsvägens gångbanor och gc-väg 
mot Rodevägen. 



7.2.3 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Effektivitet, B-objekt (%) 0,9 1  0 1 

Produktivitet, enskilda avlopp 0,56 0,6 0 1 0,6 

Produktivitet, värmepumpar 0,84 0,9 0 0,75 0,9 

Delegationsbeslut, Miljö och 
Hälsa, st 

384 250 110 173 250 

Inspekterade 
livsmedelsanläggningar 

69 61 35 15 61 

Inspekterade B- och C-
anläggningar 

29 28 3 5 28 

Effektivitet, B-objekt (%) 

Detta nyckeltal visar hur stor del av de tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna 
som får tillsyn. 

Produktivitet, enskilda avlopp 

Detta nyckeltal visar hur stor del utav miljöavdelningens påbörjade ärenden som rör 
tillstånd för enskilda avlopp som är avslutade. 

Produktivitet, värmepumpar 

Detta nyckeltal visar hur stor del utav miljöavdelningens påbörjade ärenden som rör 
tillstånd för värmepumpar som är avslutade. 

Delegationsbeslut, Miljö och Hälsa, st 

Detta nyckeltal visar hur många beslut som fattas på delegation av tillståndsnämnden. 

Inspekterade livsmedelsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många livsmedelsanläggningar som inspekteras. 

Inspekterade B- och C-anläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter som får tillsyn. 

7.2.4 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Produktivitet, st 
(ansökningar/årsarbetare) 

74 150  38 160 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 62 150  32 160 

Rättssäkerheten (%) 0     

Handläggningstid (medelvärde, 
antal veckor) 

8,5 4  7 4 

Kundnöjdhet (%) 56 95  70 95 
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Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%)      

Antal beslutade bygglov, st 246 300  63 320 

Antal överklagade beslut 
(byggavdelningen), st 

2 5  1 3 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Ökar till 160 ärenden per årsarbetare per år. 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 

Ökar till 160 beslut/årsarbetare. 

Rättssäkerheten (%) 

Har dessvärre ingen statistik här. 

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor) 

Siktar på att nå 4 veckor under år 2013. 

Kundnöjdhet (%) 

Kundnöjdheten ökar till 70 % genom att öka avdelningen tillgänglighet, via utökade 
telefontider och öppet hus samt korta ner handläggningstiden. 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%) 

Senaste NKI rapporterades in 20 feb del 2,  2013, färdigt resultat har ej kommit. 
Rapporteras i aug-13. 

Antal beslutade bygglov, st 

Vi ser en ökning till 320 bygglov. 

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st 

En överklagan har inkommit hittills 2013. 

7.2.5 Kostavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Antal tillagade portioner totalt/år 
i förskola 

186 715 205 576 29 311 51 947 186 715 

Antal portioner total/år till 
grundskoleelever 

458 986 495 902  110 177 458 986 

Antal portioner total/år till 
gymnasieelever 

75 254 79 744  24 167 75 254 

Kostavdelningen ska öka 
andelen inköpta ekologiska 
livsmedel till minst 15 %. 

16 16  0 17 

Antal tillagade portioner totalt/år 
i äldreomsorgskök 

83 708 83 708  20 186 83 708 



Antal tillagade portioner totalt/år i förskola 

En 10 % minskning av barnantal enligt skolförvaltningen jämfört med budgeterat. 

Antal portioner total/år till grundskoleelever 

Oförändrat elevantal från januari tom december 2013 enligt skolförvaltningen. 

Antal portioner total/år till gymnasieelever 

En stor del lärare som har haft möjlighet att äta pedagogiskmåltid har utgått. Förutom 
särskolans pedagoger. 

Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel till minst 15 %. 

Kostavdelningen planerar att fortsätta inköp av de ekologiska livsmedlen under 2013. 
Rapportering sker halvår och helår. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök 

Äldreomsorgen har oförändrat antal portioner. 

7.2.6 Övriga nyckeltal 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Skadegörelse, tkr 1 041 400 188 58 400 

Klotter, tkr 172 100 10 21 100 

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och 
sandupptagning, tkr 

6 668 7 000 2 746 3 532 7 000 

Skadegörelse, tkr 

Skadegörelse på kommunens anläggningar redovisas efter faktiskt utfall. 

Klotter, tkr 

Klotter på kommunens anläggningar redovisas efter faktiskt utfall. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för snöröjning för gatuavdelningen har höjts till 7 mkr för att möta de ökade 
kostnaderna för köp av denna tjänst. Höjningen har beräknats på ett genomsnitt av 
kostnaderna för åren 2007-2011. 

För att ändå kunna hantera övriga underhållsåtgärder utöver beläggningar så kommer 
endast de av kommunfullmäktige särskilt anvisade medlen om 1,5 mkr att användas för 
beläggningar. 

Noteras att utfallet är högre för mars 2013 än för mars 2012 trots att mars 2013 varit i 
stort sett utan nederbörd. På grund av stora temperaturväxlingar har dock mycket 
halkbekämpning behövt utföras. Sandupptagningen har just påbörjats vid denna prognos 
och finns därför inte med i utfallet. 
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7.3 Drift- och investeringsredovisning 

7.3.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not 

Miljö- och tekniknämnden -420 -260 -105 -300 -40  

Tillståndsnämnden -194 -189 -53 -189 0  

Nämndsekreterare 0 -161 -37 -161 0  

Summa 
Nämndverksamhet 

-614 -610 -195 -650 -40  

       

MTF-ledning -1 351 -1 803 -412 -1 708 95  

Ofördelade medel 0 0 0 0 0  

Summa MTF-ledning -1 351 -1 803 -412 -1 708 95  

       

Administrativ stab gem -973 -1 328 -393 -1 328 0  

Miljöstrategiska enheten -1 249 -847 1 250 -847 0  

Energirådgivning 0 0 280 0 0  

Kommunikation -138 0 0 0 0  

Mät, kart o GIS -1 386 -1 425 -450 -1 495 -70  

Summa  Administrativa 
avdelningen 

-3 746 -3 600 687 -3 670 -70  

       

Bygg -684 -900 -451 -900 0  

Summa 
Byggavdelningen 

-684 -900 -451 -900 0  

       

Miljöavdelning, stab -742 -1 055 -389 -1 055 0  

Miljöskydd -601 -474 -78 -474 0  

Hälsoskydd -569 -458 -191 -458 0  

Livsmedel -41 -213 -117 -213 0  

Summa 
Miljöavdelningen 

-1 953 -2 200 -775 -2 200 0  

       

Kommunvägar -7 626 -5 000 -2 619 -4 500 500 1 

Gång och cykelv, 
kommunvägar 

-144 -500 -54 -300 200 2 

Statskommunala vägar -4 242 -4 138 -470 -4 438 -300 3 

Gång och cykelväg 
statskommunala 

0 0 0 0 0  

Stöd till enskild 
väghållning 

-355 -330 -15 -365 -35  

Gatu- och 
gångvägsbelysning 

-5 078 -4 100 -1 137 -4 700 -600 4 

Trafiksäkerhetsrådet 3 -25 -1 -25 0  

Parkeringar -307 -50 -44 -255 -205 5 

Delårsuppföljning mars 2013 39(48) 



Delårsuppföljning mars 2013 40(48) 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not 

Gatu/park drift och 
underhåll 

-5 066 -4 958 -1 242 -5 228 -270 6 

Parkverksamhet -3 236 -1 875 -177 -1 825 50  

Gårdsanläggningar -2 300 -2 539 -801 -2 123 416 7 

Utomhusanläggningar -2 116 -2 250 -366 -2 006 244 8 

Ishall -2 866 -2 490 -498 -2 490 0  

Simhall -3 131 -2 800 -680 -2 800 0  

Buss, bil och spårbunden 
trafik 

-506 -655 72 -655 0  

Summa 
Gatuavdelningen 

-36 970 -31 710 -8 032 -31 710 0  

       

Skolmåltider, förskola -8 960 -8 868 -2 284 -8 918 -50  

Skolmåltider, skola -17 115 -17 042 -4 329 -16 977 65  

Skolmåltider, 
gymnasieskola 

-2 026 -2 276 -533 -2 276 0  

Restaurang Pomona -928 -1 725 -466 -1 725 0  

Summa 
Kostavdelningen 

-29 029 -29 911 -7 612 -29 896 15  

       

Bostadsanpassning -2 773 -2 650 -757 -2 650 0  

Fastighetsintäkter 104 876 110 724 15 646 111 064 340 9 

Adm fastighetsförvaltning -3 895 -4 351 -979 -4 429 -78  

Tillsyn och skötsel -7 835 -6 720 -1 887 -7 139 -419 10 

Avhjälpande underhåll -6 310 -6 097 -1 431 -6 191 -94  

Planerat underhåll -6 390 -7 500 -1 536 -7 500 0  

Mediaförsörjning -21 157 -18 600 -3 004 -18 300 300 11 

Övriga fasta kostnader -67 506 -71 906 -4 972 -71 833 73  

Lokalvård -11 288 -10 700 -3 026 -10 822 -122 12 

Summa 
Fastighetsavdelningen 

-22 278 -17 800 -1 946 -17 800 0  

       

Summa -96 625 -88 534 -18 736 -88 534 0  

Kommentarer driftredovisning 

1. Kommunvägar (+ 500 tkr) 

Planerat överskott för att använda i andra verksamheter. 

2. Gång- och cykelvägar (+ 200 tkr) 

Planerat överskott för att prioritera andra underhållsåtgärder. 

3. Statskommunala vägar (-300 tkr) 

Beräknat underskott för vinterväghållningen. 

4. Gatu- och gångvägsbelysning (-600 tkr) 



Beräknade kostnader för felavhjälpande underhåll. Planerat underhåll på kommunvägar 
och gc-vägar bortprioriteras. 

5. Parkeringar (-205 tkr) 

Ökat behov av underhåll (kantsten, beläggningar, trafiklinjer) och ökade driftkostnader 
(renhållning). 

6. Gatu/park drift och underhåll (-270 tkr). 

Felbudgeterad internhyra, kostnader för städning utförd av Håbo FF, sommarjobbare 
+ arbetsledning för dessa. 

7. Gårdsanläggningar (+416 tkr) 

Minskat köp av verksamhet leder till minskade kostnader för t ex sandbyte på skolor 
och förskolor. Överskottet används för planerat underhåll i andra verksamheter. 

8. Utomhusanläggningar (+ 244 tkr) 

Minskat köp av verksamhet leder till minskade kostnader. Överskott används för 
vikarier på utomhusanläggningar och ishall under semestertid. 

9. Fastighetsintäkter (+340 tkr) 

Ökning av hyresintäkter då ytterligare hyresobjekt tillkommit men även en ökad mängd 
externa faktureringar som genomförts. 

10. Tillsyn och skötsel (-419 tkr) 

Underskottet beror på höjning av avfallstaxa som troligen kommer gå igenom från och 
med maj. 

11. Mediaförsörjning (+300 tkr) 

Prognos sänkt efter omräkning av nätavgifter för elenergi. 

12. Lokalvård (-122 tkr) 

Ökning med tre nya städobjekt inklusive uppstart av dessa och ökade kostnader för 
inköp av utrustning och förbrukningsmateriel. 

7.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Inventarier avskr 10 år -744 -700 0 -700 0  

Inventarier avskr 5 år 0 0 0 0 0  

Inventarier avskr 3 år -596 -50 -7 -50 0  

Verksamhetsförändring 
miljö- och tekniknämnden 

-96 0 0 0 0  

Summa MTF -1 436 -750 -7 -750 0  

       

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 

-1 009 -50 0 -50 0  

Skadegörelseföreb. åtg. 0 -200 0 -200 0  

N Västerskog vägar 0 0 0 0 0  

Hantering av lokala 
trafiken 

0 0 0 0 0  

Div. belysningspunkter 0 0 0 0 0  
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Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Utemiljö, utrustn. skolor 0 -2 000 0 -2 000 0  

Centrumutveckling -1 008 -1 000 0 -1 000 0  

Parken utanför 
kommunhuset 

0 -150 0 -150 0  

Lekplats 0 0 0 0 0  

Lastbergsvägen -414 0 0 -0 0  

Gatu/Park i bostadsomr. 0 0 0 0 0  

Räddningsväg Krägga -481 0 -6 0 0  

Byte kvicksilverarmaturer -897 0 0 0 0  

Kommunala badbryggor 0 -400 0 -400 0  

Konstgräsplan -2 957 -1 500 0 -1 500 0  

Trafiksäkerhetsåt. 
kollektivtrafik 

0 0 0 0 0  

Skokloster upprustning -37 0 0 0 0  

Ny plantering 
infart/genomfartsleder 

-53 0 0 0 0  

Järnvägsparken 0 -500 0 -500 0  

Kolonilottsområdet 0 -600 0 -600 0  

Offentliga utemiljöer 0 -500 0 -500 0  

Dirtbikebana 0 -150 0 -150 0  

Hundrastgård 0 -150 0 -150 0  

Torresta naturstig 0 -150 0 -150 0  

Summa Gatuavdelningen -6 856 -7 350 -6 -7 350 0  

       

Lundby ridanläggning -1 286 0 0 0 0  

Energieffektivisering 0 0 0 0 0  

Medborgarkontor 
kommunhus 

-87 0 0 0 0  

Nya Junibacken förskola -202 0 -2 117 0 0  

Verks. förändring 
Skolnämnd 

-382 0 0 0 0  

Ombyggnation kök -279 -450 0 -450 0  

Sjövägen grpb (Fd 
Oktavia) 

-12 0 -15 0 0  

Utbyggnad 
Gransäterskolan 

-256 0 0 0 0  

Brand och inbrottslarm -814 -850 0 -850 0  

Äldreboende Solängen -47 327 0 -6 563 0 0  

Takåtgärder skolor -1 869 -750 -48 -750 0  

Reservkraft, kommunhuset -1 943 0 -38 0 0  

Futurum renovering -14 870 0 0 0 0  

Verks. förändring 
Bildningsnämnden 

-159 0 0 0 0  

Tillgänglighet -8 0 0 0 0  
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Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Café Håbo 0 0 -2 0 0  

Ventilationsombyggnad 0 -2 000 0 -2 000 0  

Matsal Gymnasieskolan 0 -400 0 -400 0  

Arbetsmiljö förskolor 0 -1 100 0 -1 100 0  

Summa Fastighet -69 494 -5 550 -8 783 -5 550 0  

       

Summa -77 786 -13 650 -8 796 -13 650 0  

Kommentarer investeringsredovisning 

Samtliga investeringar som beslutades i kommunfullmäktige avseende 2013 års 
investeringar är med i denna rapport. Det arbete man har påbörjat avseende 
investeringar och som man vet kommer fortsätta under året är några få objekt. 

 Nybyggnad av Junibackens förskola fortgår för att ersätta den byggnad som brann 
2012. 

 Äldreboendet Solängen är färdigställd och inflyttning påbörjades 1 mars 2013. 
 Sjövägen gruppboende som ska ersätta gamla Oktavia har påbörjat sitt arbete, 

ärendet var tidigare överklagat, men nu är projektet med nybyggnad av LSS 
boendet påbörjat. 

 Takåtgärder skolor är påbörjat för att kunna komma tillrätta med läckande tak och 
fuktskador i skolorna. 

Övriga investeringar där miljö- och tekniknämnden önskat att överföra det överskott 
(20,4 tkr) som uppstod under år 2012 väntar på beslut i kommunfullmäktige den 22 
april. Dessa investeringar finns inte med i denna rapport, eftersom beslut inte är fattat. I 
beslut MTN2012/100 nr 2013.822 som togs i miljö- och tekniknämnden den 16 april 
2013 beslutades att omföra 2,8 mkr till takåtgärder skola (2,5 mkr) och Lundby 
ridanläggning (300 tkr). Den omföringen är inte med i delårsuppföljningen. 

I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut så ser denna rapport ut som vi drar över 
budget i en del investeringar och att vi inte har medel för detta. 



8 VA-avdelningen 

8.1 Sammanfattning 

Under perioden januari till mars har alla verksamheter gjort en översyn och arbetat med 
att analysera vart i verksamheterna man kan effektivisera kostnader och öka intäkter. 
Arbetet har utmynnat i ett antal åtgärder i åtgärdsplanen, detta för att man tillsammans 
ska kunna hålla en budget i balans. Avdelningarna inom förvaltningen har aktivt arbetat 
med detta på arbetsplatsträffar och man har även tillsammans tittat på olika sätt att 
hantera ett eventuellt underskott samt funderat på vilka konsekvenser som skulle kunna 
uppstå. 

Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen sett fördelar med att arbeta 
över gränserna, dvs kommunicera mer med varandra. Inte bara inom vår egen 
förvaltning utan även över alla gränser, både internt och externt. Kontinuerligt arbete 
fortgår med att hålla igen på kostnaderna och se fördelar med ett ökat samarbete och 
målinriktat arbete, för att få en helhetssyn på kommunen. Allt detta gedigna arbete för 
att kommuninvånarna ska få bibehållen service och kvalitet, men till en lägre kostnad. 

8.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

VA-avdelningen förväntas hålla budget då VA-taxan har höjts från 1/1- 2013 för att 
täcka utgifterna. 

8.2 Volymer och nyckeltal 

8.2.1 Va-avdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Producerad mängd dricksvatten, 
m3/år 

1 715 660 1 700 000 457 100 379 602 1 705 000 

Renad mängd avloppsvatten, 
m3/år 

2 271 460 2 350 000 700 448 766 044 2 500 000 

Antal abonnenter, st 5 888 5 875 5 824 5 896 5 950 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka då antal abonnenter förväntas öka. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka då antal abonnenter förväntas öka. 

Antal abonnenter, st 

Antal abonnenter förväntas öka. 
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8.3 Drift- och investeringsredovisning 

8.3.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not 

Vatten och avlopp gem 9 945 13 217 6 588 13 224 7  

Vattenverk drift -2 691 -3 096 -446 -3 096 0  

Pumpstationer drift -1 720 -1 440 -495 -1 447 -7  

Ledningsnät drift -3 387 -2 906 -718 -2 906 0  

Reningsverk drift -4 556 -5 275 -977 -5 775 -500 1 

Dagvatten 0 -500 0 0 500 2 

Summa -2 409 0 3 952 0 0  

Kommentarer driftredovisning 

1. Reningsverk drift (-500 tkr) 

På grund av ökade behandlingskostnader för slam beräknas verksamheten göra ett 
underskott . 

2. Dagvatten (+500 tkr) 

På grund av ökade behandlingskostnader för slam på reningsverken utförs inga åtgärder 
gällande dagvatten under 2013. 

8.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Övergran,Tallbacka, 
Kivinge 

1 540 0 -35 0 0  

Larm o kommunikation -1 028 -100 -61 -100 0  

Inventarier, data - VA-avd -100 -200 -16 -200 0  

Processförbättring VV -1 000 0 0 0 0  

Kapacitetsökn Bålsta VV -6 346 0 0 0 0  

Processförbättring RV -1 723 0 0 0 0  

Omläggning ledningar -4 566 -5 000 -1 658 -5 000 0  

PLC Byte, Bålsta ARV -1 487 0 0 0 0  

Personaldel Bålsta ARV -4 497 -3 500 -1 369 -3 500 0  

Nytt tak, B ålsta RV -800 0 0 0 0  

Exploatering tätort -465 0 -557 0 0  

Exploatering Viby äng -100 0 0 0 0  

Upprustning pumpstation -517 -250 -45 -250 0  

Luktreduktion, Bålsta RV 0 0 0 0 0  

Kväverening, Bålsta RV -62 971 -26 500 -11 099 -36 500 10 000 1 

Summa -84 060 -35 550 -14 840 -45 550 10 000  
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Kommentarer investeringsredovisning 

1. Kväverening, Bålsta reningsverk 

Om- och tillbyggnationen av Bålsta reningsverk påbörjades i december 2011. Under 
byggets gång har flera oförutsedda händelser uppstått. Omfattande sprängningsarbeten 
har behövt utföras trots att en geoteknisk undersökning genomfördes. En stor 
dagvattenledning har behövt flyttas vilket också har lett till ökade kostnader. Flera 
vattenläckor har uppstått. El- och styrupphandlingen blev dyrare än prognostiserat. Den 
kalla vintern har medfört förseningar och snöröjning inom området och i bassänger 
vilket har lett till ökade kostnader. Ett antal justeringar i projekteringen har lett till både 
ökade och minskade byggkostnader. Ökade krav från Naturvårdsverket och 
Miljödepartementet har lett till ökade kostnader. 
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9 Avfallsavdelningen 

9.1 Sammanfattning 

Under perioden januari till mars har alla verksamheter gjort en översyn och arbetat med 
att analysera vart i verksamheterna man kan effektivisera kostnader och öka intäkter. 
Arbetet har utmynnat i ett antal åtgärder i åtgärdsplanen, detta för att man tillsammans 
ska kunna hålla en budget i balans. Avdelningarna inom förvaltningen har aktivt arbetat 
med detta på arbetsplatsträffar och man har även tillsammans tittat på olika sätt att 
hantera ett eventuellt underskott samt funderat på vilka konsekvenser som skulle kunna 
uppstå. 

Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen sett fördelar med att arbeta 
över gränserna, dvs kommunicera mer med varandra. Inte bara inom vår egen 
förvaltning utan även över alla gränser, både internt och externt. Kontinuerligt arbete 
fortgår med att hålla igen på kostnaderna och se fördelar med ett ökat samarbete och 
målinriktat arbete, för att få en helhetssyn på kommunen. Allt detta gedigna arbete för 
att kommuninvånarna ska få bibehållen service och kvalitet, men till en lägre kostnad. 

9.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Avfallsavdelningen är till 100 % taxefinansierad och kommer att öka intäkterna på 
grund av ny insamlingsentreprenad och införande av matavfallsinsamling. Ny taxa 
kommer att tas fram för att gälla från 1 maj förutsatt att beslut fattas i 
kommunfullmäktige den 22 april. 

Avfallsavdelningen har en fond för avfallsverksamhet. Enligt beslut i miljö- och 
tekniknämnden 2012-06-04 kommer kärlinköp för matavfallsinsamling till en kostnad 
på 4 miljoner att finansieras från fonden. 2 mkr kommer att belasta år 2013. 

9.2 Volymer och nyckeltal 

9.2.1 Avfallsavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2012 
Budget 

2013 
Utfall 

Mars 2012 
Utfall 

Mars 2013 

Prognos 
helår Mars 

2013 

Hushållsavfall, ton/år 4 511 4 800 1 111 1 139 4 600 

Antal besök vid 
återvinningscentralen, st 

77 849 79 000 13 821 13 290 79 000 

Antal ton avfall på 
återvinningscentralen 

5 626 5 200 635,36 640 5 500 

Hushållsavfall, kg/invånare 228 240 56,39 57,81 235 

Grovavfall, kg/invånare 286 260 32,25 32,48 265 

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

20 21 20 20 20 

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall har inte ökat lika mycket som prognostiserat. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antalet besökare på ÅVC Västerskog ökar stadigt. 
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Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Antal ton grovavfall förväntas öka. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Mängden hushållsavfall förväntas öka något. 

Grovavfall, kg/invånare 

Trenden går mot att allt mer avfall lämnas och sorteras på ÅVC Västerskog. 

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

Antal anslutna till e-faktura har varit stabilt och förväntas inte öka nämnvärt. 

9.3 Drift- och investeringsredovisning 

9.3.1 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Helårspro
gnos 2013 

Avvikelse Not 

Avfallshantering -587 3 367 2 167 1 333 -2 034 1 

Kundtjänst VA/avfall 145 -60 245 0 60  

ÅVC Västerskog 0 -3 307 -313 -3 333 -26  

Summa -442 0 2 099 -2 000 -2 000  

Kommentarer driftredovisning 

1. Avfallshantering (-2034 tkr) 

Avfallsavdelningen kommer att köpa in kärl för matavfallsinsamling. Avdelningen har 
en fond för avfallsverksamhet. Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2012-06-04 
kommer kärlinköp för matavfallsinsamling till en kostnad på 2 mkr att finansieras från 
fonden. 

9.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall 

mars 2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 

N
ot 

Inventarier dator -5 0 0 0 0  

Summa -5 0 0 0 0  

Kommentarer investeringsredovisning 

Avfallsavdelningen har inga planerade investeringar för år 2013. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

KS § 94 KS 2013/73 

Förslag till budget år 2014, förslag till nämndernas ramar, över
gripande mål, skattesats, borgensavgift samt plan för perioden 
2015-2016 

Vid sammanträde föreligger den politiska majoritetens förslag dels till 2014 
års ekonomiska ramar för nämndemas drift, skattesats och dels till fullmäk
tiges mål för år 2014 samt alternativ finansplan 2015-2016. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2013-05-07, § 75 
Majoritetens förslag till budget 2014 med mera, hid nr KS 2013.1570 
Förslag till beslut 2014-05-20. 

Noteras att eventnella alternativa förslag kOllUller att redovisas i samband 
med fullmäktiges behandling av ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2014 till 21:34 kr 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämn
der 

3. Fnllmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsra
mar tkr, totalt för driftbudgeten år 2014, enligt följande: 

Kormnunfullmäktige 
Stöd till politiska patiier 
Valnänuld 
Revision 
Överförnlyndat'e 
Kommunstyrelse 
Räddningstj änst 
Kommunstyrelsens förfo gande 
Bildningsnänmd 
Skolnämnd 
Socialnämnd 
Milj ö- och tekniknälmld 

EXPEDIERAD SIGhiATUR I UTDRAGSBE~TIRKNING 

I 

883 
930 
300 
973 
886 

75633 
17540 
5000 

109 110 
362226 
239 605 

91 659 

Nr 2013.1723 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 94 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-06-20 

KS 2013/73 

4. Räddningstjänstens anslag om 17540 tkr beslutas under förutsättning 
att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökningen av 
sin andel för år 2014 

5. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB 
enligt lagstiftningen om allmiilmyttan 

6. Kommunfullmäktige godkämler att kommunstyrelsen beslutar om vad 
som anses som marknadsmässigt borgensavgift. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1 

Nr 2013.1723 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Omvärldsanalys 

1.1.1 Konjunktur och ekonomisk utveckling 

 
Den relativt svaga BNP-tillväxten under 2013 innebär att sysselsättningen bara ökar 
marginellt i år för att ta lite mer fart 2014 när produktionen börjar accelerera. Svag 
sysselsättningsökning i kombination med fortsatt växande arbetsutbud innebär även att 
arbetslösheten håller sig kring 8 procent under 2013 för att börja falla först under 2014. 
Den höga arbetslösheten och låga resursutnyttjandet innebär att inflationstrycket förblir 
lågt. Trots att inflationen kan förväntas understiga Riksbankens inflationsmål under en 
stor del av prognosperioden räknar SKL (Sveriges kommuner och landsting) inte med 
någon ytterligare räntesänkning. Riksbankens fokus på hushållens skuldsättning sätter 
stopp för ytterligare stimulanser. En första räntehöjning lär dock dröja till en bra bit in i 
2014. 
 
Trots en ganska blek konjunkturbild räknar SKL att det reala skatteunderlaget 
växer i hyfsat god takt 2012–2016. För 2013 räknar SKL med en nominell tillväxt 
i skatteunderlaget med cirka 3,6 procent och för 2014 cirka 3,2 procent. Korrigerat 
för pris- och kostnadsutvecklingen innebär det att det reala skatteunderlaget 
växer med cirka 1,5 procent 2013 och cirka 0,8 procent 2014. 
 
 
Nyckeltal för den svenska ekonomin, 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BNP* 6,3 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 

Sysselsättning, timmar 2,0 2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6 

Timlön, nationalräkenskaperna 1,1 2,7 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 2,7 2,7 3,0 3,6 

Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 

Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 

Realt skatteunderlag * 0,7 2,4 2,0 1,5 0,8 1,7 1,6 

 
* Korrigerat för regelförändringar 

Åren 2015 och 2016 beräknas skatteunderlaget realt sett växa med över 1,5 procent. 
Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på 
arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med över 1 procent. 
Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer – såväl 
konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga 
utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett 
förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten. 
 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än 
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normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och 
löneökningstakten. 
Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med under 3 procent för att sedan öka 
med 3,6 procent år 2016. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 
0,8 till 1,7 procent. 

Skatteunderlagsprognosen nedan bygger på den samhällsekonomiska bild som 
sammanfattas här ovan. Utvecklingen av de variabler som har störst betydelse för 
skatteunderlaget framgår av tabell ovan. 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2012 2013 2014 2015 2016 2012–2016 

SKL, apr 2013 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 21,0 

Reg., apr 2013 3,7 4,0 2,8 4,3 5,1 21,5 

ESV, mar 2013 4,3 3,4 3,1 4,2 4,7 21,2 

SKL, feb 2013 4,1 3,3 3,3 4,1 4,7 21,0 

BP, sep 2012 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 23,7 

 
Regeringens prognos för 2012 och 2013 har fastställts som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär 

skatt. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Som framgår av tabell ovan förutser SKL lägre ackumulerad skatteunderlagstillväxt 
fram till 2016 än regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) men skillnaden är 
liten. 

Den snabbare skatteunderlagstillväxten i regeringens prognos beror främst på att 
pensionsinkomsterna ökar mer och grundavdragen mindre än SKL räknar med. 
Effekten motverkas av en långsammare sysselsättningsökning. Att ESV:s prognos 
visar större ökning än SKL:s beror i huvudsak på att ESV-prognosen bygger på högre 
löneökningstakt och mindre grundavdrag. Till stor del motverkas effekten på 
skatteunderlaget av att ESV förutser mindre ökning av pensionsinkomsterna än SKL. 
Även om samsynen kan sägas vara stor när det gäller skatteunderlagets utveckling är 
det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan prognosmakarna beträffande utvecklingen 
av vissa variabler. I regeringens prognos ökar pensionsinkomsterna med 24 procent 
till och med 2016, i SKL:s prognos är motsvarande siffra 21 procent och i ESV:s 18 
procent. Grundavdragen ökar mer i SKL:s prognos än i regeringens och ESV:s 
prognoser, framförallt efter år 2014. SKLs beräkningar för perioden efter 2014 syftar till 
att ge en rimlig bild av utvecklingen på längre sikt. Det innebär bland annat att SKL 
bortser från att det krävs politiska beslut för att inte grundavdragets indexering med 
prisbasbeloppet ska leda till skärpt inkomstbeskattning när löner stiger snabbare än 
priserna. Regeringens och ESV:s prognoser är baserade på oförändrade regler hela 
perioden ut, vilket innebär en långsammare ökning av grundavdragen. 
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I SKLs kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta 
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens 
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i 
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. 
I tabellen nedan redovisas SKL aktuella prognos för perioden 2012–2016.  
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 2012 2013 2014 2015 2016
Arbetskraftkostnader 1,024 1,025 1,025 1,028 1,034
Övrig förbrukning 1,020 1,016 1,018 1,021 1,025
Prisförändring 1,023 1,022 1,023 1,026 1,031
  
 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna 
för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och 
avtalsenliga kollektiva avgifter. Prognosen för kommande år baserar sig på 
timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos och beslutade 
förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på 
arbetsinsatsen, bl.a. till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. SKL 
betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en 
prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av 
kvalitetsökningen. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKLs 
prognos för KPIX, dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem och 
en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med 
sina respektive vikter i totalkostnaderna. 
 
I budgetunderlag för år 2014 har inte prisindex från SKL använts utan lönekostnads-
uppräkning uppgår till 2,52 procent istället för 2,50 procent. Vad gäller prisuppräkning 
på övrig förbrukning är SKL rekommendation 1,8 procent, i förslaget nedan ska 
nämnderna beakta en prisuppräkning på 1,3 procent i sina internbudgetar och 
internhyreshöjning om 0,76 procent. Detta kompenseras inte i ramarna utan läggs som 
ett effektiviseringskrav på totalt 0,4 procent eller 3,6 mkr av den totala driftbudgeten. 
 
Förslag till förändring av nuvarande utjämningssystem (SOU 2011:39) 
Utjämningskommittén.08. lämnade sitt betänkande Likvärdiga förutsätt - 
ningar – översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) till regeringen 
i april 2011. Betänkandet innebär omfattande ekonomiska omfördelningseffekter som 
skulle få stor betydelse för kommunens resultat från år 2014. Om förslaget till nytt 
utjämningssystem träder ikraft år 2014, allt annat lika, kommer Håbo kommuns avgift i 
kostnadsutjämningen att minska.  
 
Beredningsläget 
Remisstiden för finansdepartementets förslag om ändringar i inkomstutjämningen har 
nu löpt ut. 236 remissinstanser har besvarat remissen, varav hundra är positiva eller 
åtminstone inte har några invändningar mot förslagen. Den vidare beredningen inom 
finansdepartementet sker genom att en lagrådsremiss läggs fram innan sommaren och 
en proposition i slutet av september. Riksdagen förväntas därefter fatta beslut i frågan i 
december. Först därefter kommer det slutgiltiga utfallet att kunna beräknas. 
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1.1.2 Befolkningsutveckling enligt kommunens prognos för planperioden 
För åren 2013-2016 bedöms att befolkningen i kommunen kommer att växa med i 
genomsnitt 140 personer per år. Befolkningstillväxten mellan åren 2009-2012 var i 
genomsnitt 165 personer. Nedan redovisas prognosen dels för år 2013 och för 
planeringsperioden 2014-2016. 

 

Ålder 2012 2013 2014 2015 2016
0 202 215 214 215 219
1-5 1302 1271 1226 1213 1198
6-9 1200 1162 1167 1156 1113
10-12 816 864 890 896 900
13-15 739 774 797 818 867
16-18 860 766 713 720 755
19-24 1435 1504 1484 1437 1354
25-44 4974 4912 4950 4932 4884
45-64 5128 5155 5189 5235 5350
65-74 2297 2416 2453 2506 2535
75-79 424 471 530 610 674
80-w 506 520 557 571 603
Summa 19883 20029 20171 20311 20451

   
Förändring 
mellan åren  146 142 140 140
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1.2 Tidplan och aktiviteter för budgetarbete år 2014 och plan 2015-2016 

Datum Aktivitet 

Mars                  Ledningsgrupp förberedelse inför omvärldsanalys - idékonferens 

12 mars Idékonferens 

8 april Befolkningsprognos för åren 2013-2016 klar  

15 april Regeringen presenterar vårpropositionen 

24 april Skatteunderlag prognos 

7 maj Budgetunderlag åren 2014 – 2016 KS-au 

 Information till komsam 

20 maj Budgetramar o mål åren 2014 – 2016 (Skatt och budget) 
Kommunstyrelsen 

10 juni Kommunfullmäktige beslutar om skatt och budget o KF-mål 2014 och 
plan 2015- 2016 

15 augusti Ny skatteunderlagsprognos 

23 september Beslut om investeringsbudget och budgetstyrprinciper år 2014, plan 
2015-2016 Kommunfullmäktige  

20 september Regeringen avger budgetpropositionen 

Prel. 10 okt Ny skatteunderlagsprognos 

oktober Nämndernas fastställer mål och budget för år 2014 utifrån budgetramar 
samt plan 2014-2015 

16 december Kommunens budget för år 2014 och plan 2015-2016. Rapporteras till 
Kommunfullmäktige 
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2 Håbo kommun 

2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

 
2.1.1 Mål och politisk viljeinriktning 

Nedan redovisas Kommunfullmäktige målen för planperioden 2012 -2014. 

 

2.1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 

 
PRIORITERADE MÅL 2012-2014 

För perioden 2012-2014 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 måldokument. Dessa ska innehålla nämndens egna prioriterade mål och 
nämndens åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med motivering till varför just detta mål valts, 
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. 
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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 ur 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 

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. 
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2.1.3 Finansiella mål 
 

2.1.3.1 Långsiktiga mål 
Skatten ska inte höjas. 

2.1.3.2 Mål för planeringsperioden 

Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. 

2.2 Ekonomi 

 

2.2.1 Budget år 2014 och plan 2015-2016 

2.2.1.1 Skattesats år 2014 

Skattesatsen för år 2014 föreslås oförändrad och uppgår därmed till 21:34.  

2.2.1.2 Bedömning av skatteintäkter för åren 2014-2016 

För Håbo kommun innebär de nya skatteprognoserna daterade 2013-04-24 att 
planeringsförutsättningar förbättrats marginellt jämfört med SKL prognos 2013-02-14.   

Totalt förbättras skatteintäkter och utjämning för år 2014 enligt den senaste prognosen 
från SKL med 1,7 mkr jämfört med prognosen 2013-02-14. För år 2015 ökar 
skatteintäkterna och utjämningen med 0,8 och med 0,6 mkr år 2016 jämfört med den 
ursprungliga prognosen, daterat 2013-02-14, se tabellen nedan. 

Uppdatering av skatteutjämningens komponenter hänger samman med att ny data 
indikerar på förändringarna i befolkningen för kommunen och delvis på eftersläpning i 
utjämningssystemet. 

Skatteintäkter och utjämning åren 2014-2016 

 Prognos 
2013-02-14 

  Prognos 
2013-04-24 

  

 Prognos 
2014 

Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Prognos 
2014 

Prognos 
2015 

Prognos 
2016

Skatteinkomster 919 827 957 540 1 002 544 919 826 956 619 1 001 580

Inkomstutjämning 40 551 42 218 44 207 40 572 42 200 44 181

Kostnadsutjämning -29 465 -29 724 -29 979 -24 963 -25 231 -25 488

Regleringsavgift 3 895 -2 114 -7 887 3 898 -2 006 -7 782

LSS-utjämning -39 574 -39 922 -40 265 -42 403 -42 859 -43 296

Fastighetsavgift 33 145 33 145 33 145 33 145 33 145 33 145

Summa 928 380 961 143 1 001 765 930 075 961 868 1 002 340

 

2.2.2 Beräkningar av ekonomiska ramar i driftbudget 2014 
De ekonomiska ramarna för år 2014 bygger på nämndernas budgetar för år 2013 med 
korrigering för volymer och organisationsförändringar år 2013. Majoriteten har utifrån 
de av förvaltningarna redovisade behoven lagt förslag till budgetramar för styrelser/ 
nämnder. 

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2014 ska av nämnderna 
beaktas i det fortsatta budgetarbetet exempelvis KPIX 1,3 procent och internhyra 0,76 
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procent. Övriga indexuppräkningar avseende köp av verksamheter eller dylikt skall 
även beaktas av nämnderna. Nämnderna skall i sina interna budgetar för år 2014 
kalkylera med ett arbetsgivaravgiftspålägg på 39,08 procent oförändrat från år 2013.  

De behov som förvaltningarna redovisat och därav följande krav på utökade 
budgetramar har av majoriteten prioriterats enligt följande och tillförts nämnderna; 

Tillskott/reduceringar i nämndernas ramar år 2014 
 Belopp

1 ) Lönekostnadsökning 2,53 % på årsbasis 10 396 tkr

2 ) Uppräkning av intern hyran 0,76 procent (849 tkr) 0 tkr

3)  Befolkningsförändringar / volym -4 312 tkr

4)  Förändringar lagar och förordningar 1 900 tkr

5) Kvalitétsförbättringar 24 620 tkr

6) Omprioriteringar -7 191 tkr

7) Förändrade lokalbehov 1 407 tkr

8) Övriga tillskott 6 809 tkr

Summa 33 629 tkr

 

1) Lönekostnadsökning beräknas till 2,53 procent eller 13,7 mkr för år 2014. 
Nämnderna har avsatt 3,26 % eller cirka 13,0 mkr i sina budgetar för år 2013 från 1 
april 2013, men utfallet beräknas till 1,9 procent eller 9,8 mkr. Överskottet som 
uppstår om ca 3,3 mkr år 2013 förutses användas till att finansiera en del av 
lönekostnadsökning för år 2014. Nämndernas ramar har ej justerats utan överskottet 
som uppstår år 2013 får nämnderna behålla i budgetramar. Nämndernas 
budgetramar har utökats med kalkylerad lönekostnadsökning med 10,4 mkr för år 
2014, utifrån budgeterat löneunderlagssumma för år 2013 exkl. 3,3 mkr enligt ovan. 
Om lönekostnadsökningen för år 2014 blir högre än kalkylerat ska det finansieras av 
nämnderna genom effektiviseringar. 

2)   Miljö och tekniknämnden har kompenserats med 0,76 procent eller ca 849 tkr i form 
av ökade hyresintäkter fr. o m 1 januari 2014, från nämnderna. Hyreshöjningen får 
beaktas av nämnderna i det fortsatta arbetet med internbudget 2014, kompensation 
utgår ej i ramarna för år 2014 

3)   Av förvaltningarnas underlag framgår att volymer mellan verksamheterna kommer 
att förändras utifrån befolkningsprognos för år 2014. För bildningsnämnden 
kommer kostnaderna att minska med netto 5,4 mkr p.g.a. lägre antal elever i 
gymnasieåldern. För skolnämnden är det främst minskningen av barn inom 
förskolan och pedagogisk omsorg medan antalet elever i grundskolan ökar, 
innebärande en kostnadsminskning med netto 3,7 mkr. För socialnämnden kommer 
ökningen av antalet äldre innebära kostnadsökningar med 4,4 mkr år 2014. Se 
förvaltningarnas avsnitt för ytterligare kommentarer.  

4)   Förvaltningar har enligt direktiv lyft fram kostnaderna som kommer att uppstå 
under år 2014 på grund av förändringar i lagar eller förordningarna. Totalt räknar 
förvaltningarna med att kostnaderna kommer att öka med 1,9 mkr. Se 
förvaltningarnas avsnitt för ytterligare kommentarer.  
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5) Kostnadsökning för kvalitétsförbättringar uppgår till 24,6 mkr. Den största 
kostnadsökningen återfinns hos socialnämnden på 10,5 mkr. Övriga 
förvaltningar redovisar kostnadsökningar på 14,1 mkr varav Kommunstyrelse 
1,9 mkr, Skolnämnd 9,7 mkr, Miljö- och tekniknämnd 1,6 mkr och 
bildningsnämnd ca 1,0 mkr. Se förvaltningarnas avsnitt för ytterligare 
kommentarer.  

6) Socialnämnden och skolnämnden har i underlaget redovisat 
kostnadsminskningar genom omprioriteringar om sammanlagt 7,2 mkr. Se 
förvaltningarnas avsnitt för ytterligare kommentarer.  

7) Kostnadsökningar på grund av förändrade lokalbehov uppgår totalt till 1,4 mkr. 
Samliga nämnder utom bildningsförvaltning har kostnadsökning år 2014. 

8) Övriga tillskott/satsningar uppgår till 6,8 mkr. De två största posterna är för 
räddningstjänsten och medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande. 
Räddningstjänstens driftbidrag är utökat i budgetförslaget till 1,3 mkr. För att 
skapa förutsättning för kommunerna att bygga upp en starkare organisation för 
säkerhetsarbete överlämnas 1,5 milj. av räddningstjänstens budget till 
kommunerna, Håbo kommuns andel av bidraget år 2014 uppgår till 500 tkr. 
Räddningstjänsten får ett utökat uppdrag att utbilda kommunens personal inom 
området säkerhet. Under 2014 innebär detta HLR, Systematiskt 
Brandskyddsarbete samt brandsäkerhet. Utbildningarna ska göras tillgängliga 
för kommunens anställda och utföras inom räddningstjänstens budgetram utan 
kostnad för förvaltningarna. Utöver dessa utbildningar ska räddningstjänsten 
utbilda skolelever och vårdpersonal som tidigare. Även dessa utbildningar sker 
utan kostnad för förvaltningarna. Räddningstjänstens driftbidrag utökas med 1,3 
mkr under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om 
utökningen. 

Effektiviseringskrav år 2014  

 
 
Nämnder/styrelse 
 
 

 
Effektiviseringskrav
 
Prisuppräkning 
KPIX 1,3 procent 
 
 

Interhyreshöjning  
0,76 procent 
 
 

   
Kommunstyrelse 98,5 tkr
Bildningsnämnd  738 tkr 77,3 tkr
Skolnämnd 746 tkr 444,3 tkr
Socialnämnd  881 tkr 151,6 tkr
Miljö- och tekniknämnd  444 tkr 77,0 tkr

Summa  2 809 tkr 848,7 tkr
 

Totalt behöver nämnderna effektivisera verksamheterna med ca 3,7 mkr år 2014 för att 
skapa utrymme för prisuppräkningar, indexuppräkningar på varor, tjänster och 
höjningen av internhyra. Effektiviseringskrav uppgår till ca 0,4 procent av den totala 
budgeten för verksamheterna.  



Totalt har budgetramarna för år 2014 utökats med 33 629 tkr eller 3,86 procent i förhållandet nämndernas budgetar för år 2013.  

DRIFTREDOVISNING 

KF  
Budget 
2013 

Organisa-
toriska 
föränd-
ringar år 
2013 1) 

Budget  
år 2013  
efter 
korrig-
eringen 

Löne-
kostnads-
uppräk-
ning  

Befolk-
nings- 
föränd-
ringar 

Föränd-
ringar  
lagar  
och  
förord- 
ningar 

 
 
 
Kvalitéts-
förbätt-
ringar 

 
 
 
Om- 
priorit-
eringar

 
 
För-
ändrade 
lokal-
behov 

Till-
skott/   
sats-
ningar 
2014 

Summa 
ramökn 
år 2014 

Beräknad  
budgetram 
år 2014 

Procent- 
uell  
ökning 

Kommunfullmäktige -883 0 -883 0 0 0 0 0 0 0 0 -883 0,00 % 
Stöd till politiska 
partier -870 0 -870 0 0 0 0

0
0 -60 -60 -930 6,90 % 

Valnämnd -10 0 -10 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0
0 0

-290 -290 -300 - 

Revision -954 0 -954 0 0 0 -19 -19 -973 1,99 % 

Överförmyndare  -870 0 -870 -16 0 0 0 -16 -886 1,84 % 

Kommunstyrelse -48 525 -24 457 -72 982 -681 0 0 -1 870 0 0 -100 -2 651 -75 633 3,63 % 

Till kommunstyrelsens 
förfogande -200 200 0 0 0 0 0 -5 000

0
-5 000 -5 000 - 

Räddningstjänsten -16 200 0 -16 200 0 0 0 -1 340 -1 340 -17 540 8,27 % 

Bildningsnämnd  -134 960 22 837 -112 123 -1 127 5 400 -450 -960 0 150 0 3 013 -109 110 -2,69 % 

Skolnämnd -350 023 210 -349 813 -4 996 3 720 -900 -9 700 150 -687 0 -12 413 -362 226 3,55 % 

Socialnämnd  -229 087 660 -228 427 -2 639 -4 440 -300 -10 540 7 041 -300 0 -11 178 -239 605 4,89 % 

Miljö- och tekniknämnd -88 534 550 -87 984 -937 -368 -250 -1 550 0 -570 0 -3 675 -91 659 4,18 % 
Summa 
skattefinansierade 
verksamheter -871 116 0 -871 116 -10 396 4 312 -1 900 -24 620 7 191 -1 407 -6 809 -33 629 -904 745 3,86 % 

 
1) Föreslagna budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per sista mars mellan nämnderna



2.2.3 Sammanställning bokslut 2012, driftbudget 2013 och plan 2014-2015 
 

Driftredovisning  
 
 
Bokslut 
2012 1) 

Förslag till 
Reviderad 
2013-04-01 
Budget 
2013 2) 

 
Majoritetens
förslag till 
budget 2014

 
 
 
 
Plan 2015 

 
 
 
 
Plan 2016 

Skattefinansierade 
verksamheter   

Kommunfullmäktige -797 -883 -883 -883 -883

Stöd till politiska partier -868 -870 -930 -930 -930

Valnämnd -17 -10 -300 -10 -10

Revision -840 -954 -973 -973 -973

Överförmyndare -470 -870 -886 -886 -886

Kommunstyrelse -65 247 -72 982 -75 633 -75 633 -75 633

Räddningstjänst -15 890 -16 200 -17 540 -17 540 -17 540

Kommunstyrelsens förfogande 0 0 -5 000 -5 000 -5 000

Lönekostnadsökningar 0 0 0 -13 665 -27 330

Prisuppräkning KPIX 1,3 %  0 0 0 -2 809 -5 618

Behov nämnderna  -6 751 -14 107

Bildningsnämnd -112 426 -112 123 -109 110 -109 110 -109 110

Skolnämnd -350 815 -349 813 -362 226 -362 226 -362 226

Socialnämnd -211 899 -228 427 -239 605 -239 605 -239 605

Miljö- och tekniknämnd -96 625 -87 984 -91 659 -91 659 -91 659

Summa verksamheter -855 894 -871 116 -904 745 -927 680 -951 510

Taxefinansierade verksamheter -2 851 0 0 0 0

Kapitaltjänst VA + övrigt 16 840 13 000 15 000 15 000 15 000

Kapitaltjänst internhyra 48 061 51 060 51 060 51 060 51 060

Kalkylerad pension o upplupna 
lönekostnader 3 333 -13 000 -13 165 -15 487 -17 415

Avskrivningar -49 753 -46 200 -46 200 -46 200 -46 200

Exploateringsverksamhet 6 804 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad -833 460 -866 256 -898 050 -923 308 -949 066

Uppdaterat 2012-04-16      

Skatteintäkter 849 061 886 593 919 826 956 619 1 001 580

Statsbidrag och utjämning 31 454 17 015 10 249 5 249 760

Finansiella intäkter 2 934 3 000 3 000 3 000 3 000

Finansiella kostnader -23 765 -30 028 -26 625 -30 546 -34 155

Resultat 26 224 10 324 8 400 11 014 22 120

      

Resultat som andel av 
skattenettot 3,0 % 1,1 %

 
0,9 % 

 
1,1 % 2,2 %

Resultatkrav 2 % av 
skattenetto 17 610 18 072 18 602 19 237 20 047
1) Bokslut år 2012 är justerad utifrån organisatoriska förändringar år 2013 
2) Föreslagna budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per den sista mars mellan nämnderna. 

 

Plan för åren 2015-2016 ska endast ses som en uppskattning av behov från nämnderna 
och kommer att omarbetas inför kommande år. 



 
Bilaga 1 

 

Budget 2014 Nämnder 

Kommunstyrelsen 
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3 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsikts 
plikt över nämnderna. Kommunstyrelsens leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen 
uppsikt över verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen 
bereder också samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, planering, 
upphandling, samhällsplanering, samordning av information, ekonomi, 
löneadministration, personal och IT. Den 8 april 2013 överfördes även 
verksamhetsansvaret för kultur, bibliotek och fritid från bildningsnämnden till 
kommunstyrelsen. 

4 Verksamhetsanalys 2014-2016 

4.1 Förändrade lagar och förordningar 

Regeringens proposition om en ny bibliotekslag prop.2012/13:147 kan träda i kraft 1 
januari 2014. Lagförslaget förstärker principen om att utlåning av litteratur ska vara 
avgiftsfri, oavsett i vilken form, och tillgänglig för alla. Om lagförändringen medför nya 
kostnader förutsätts dessa finansieras inom budgetramen. 

4.2 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förstärkning kontaktcenter 570 530 530 

IT-drift 625 625 625 

Jan Fridegårdspriset 175  175 

Offentliga arrangemang 100 100 100 

Webbutveckling 400   

Säkerhetssamordnare (Finansieras med statsbidrag från 
MSB) 

   

Summa 1 870 1 255 1 430 

Förstärkning kontaktcenter 

Under 2013 etableras ett kontaktcenter i Håbo kommun efter beslut av en enig 
kommunstyrelse.  Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet gentemot 
kommunens medborgare och andra kunder. Det ska räcka med ett samtal eller besök för 
att få svar på alla enkla frågor och ärenden. Samtliga förvaltningar har identifierat 
lämpliga områden för kontaktcenter att informera/upplysa om, vägleda/rådgivare inom 
eller ärenden som i sin helhet kan hanteras av kontaktcenter. Kontaktcenter innebär inte 
bara ökad tillgänglighet och förbättrat bemötande utan ger också förutsättningar till 
effektivare handläggning av ärenden. Detta då många handläggare får mer tid till 
ärendehantering istället för att hantera enklare frågeställningar. Minsta möjliga 
bemanning för att kunna erbjuda denna förbättrade service beräknades under det 
förberedande projektarbetet till fem heltidtjänster. Samtliga nämnder/förvaltningar har 
bidragit till finansieringen. Med nuvarande bemanning är verksamheten ytterst sårbar 
vid exempelvis sjukdom. Vidare kan kontaktcenter inte hantera alla de områden som 
förvaltningarna har identifierat som möjliga, det finns ett större behov än vad det finns 
resurser. I nuvarande bemanning saknas det finska språkkunskaper. Kontaktcenter 
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behöver utökas med en tjänst för att möta efterfrågan från både kommuninvånare och 
förvaltningar, med särskilt fokus på att stötta frågor inom finskt förvaltningsområde. En 
ny tjänst har bedömts kosta 500 tkr, licens- och arbetsplatskostnader 30 tkr samt en 
engångsinsats för introduktionsutbildning på 40 tkr. 

IT-drift 

Årlig licenskostnad för att underhålla ett system som automatiserar 
identitetshanteringen i olika verksamhetssystem beräknas kosta 55 tkr. Kostnaden 
förutsätter att motsvarande investering genomförs. 

Kommunens internetförbindelse behöver uppgraderas till en kostnad på 36 tkr/år. 
Dagens 6000 kr/månad för 100 MB höjs till 9000 kr/månad för 300 MB. 

Alla licenskostnader för säker tvåfaktorinloggning överförs till ITbudgeten, 99.2 tkr/år. 

Kostnad för säkerhetsutrustning som filtrerar trafik in/ut från kommunens nät 35 tkr/år. 
(Ett komplement till brandvägg och antivirus program) 

Håbo kommun har valt en lösning som bygger på Citrix VDI och XENAppp, vilket 
innebär att datorer och program körs virtualiserat i serverhallen och endast skärmbilden 
behöver skickas över nätverket till användarnas klienter. Detta skall inte förväxlas med 
en Citrix Metaframe lösning som var vanlig tidigare. 

I Driftsbudgeten för 2014 har IT-enheten tagit upp licenskostnaden för VDI och 
XENApp lösningen uppgående till 400 tkr. 

Jan Fridegårdspriset 

Jan Fridegårdspriset delas ut vartannat år. Neddragningar av budgeten har genomförts 
2013 då inget pris delats ut. För att utrymme ska finnas 2014 behöver budgeten utökas 
med 175 tkr. 

 Offentliga arrangemang 

Offentliga arrangemang har haft en budget på 215 tkr, avseende valborgsmässofirande, 
nationaldag, Håbo festdag mm. Avsatta medel har inte varit tillräckliga. Aktiviteterna 
har finansierats genom tillfälliga omprioriteringar. För att aktiviteterna ska kunna 
genomföras på oförändrad nivå 2014 utökas budgeten med 100 tkr. 

Webbutveckling 

Användningen av datorer och Internet ökar varje år. Utvecklingen av digitala lösningar 
går fort och ger nya möjligheter. Möjligheter att möta medborgare och företag på det 
sätt som de föredrar genom att samma innehåll enklare kan presenteras i olika kanaler, 
plattformar och hjälpmedel.  
 
Många personer med funktionsnedsättning upplever att de har fått en ökad delaktighet 
och att vardagen har blivit lättare tack vare IT-utvecklingen. Nästan alla av oss drabbas 
dessutom av någon form av funktionshinder vid något tillfälle i livet. Synen blir ofta 
sämre med åldern och med en bruten handled är det svårt att hantera musen.  
Håbo kommun har en plan för full delaktighet. Målet är att personer med 
funktionsnedsättning ska garanteras full delaktighet och jämlikhet. Det handlar om 
grundläggande demokratiska rättigheter som exempelvis rätten till information. Därför 
är det viktigt att vår webbplats kan användas av alla. 
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E-delegationen har pekat ut WCAG 2.0 AA som den nivå av tillgänglighet offentlig 
sektor ska uppfylla. EU kommer sannolikt att besluta om den nivån i den lagstiftning 
som av allt att döma kommer under 2014.  
 
Vår nuvarande webbplats byggdes 2005. Det finns därför ett behov av att bygga om den 
enligt ovan krav och för att följa vår plan för full delaktighet.  

4.3 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar    

Förändrade lagar och förordningar    

Kvalitetsförändringar 1 870 1 255 1 430 

Omprioriteringar    

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring)    

Summa 1 870 1 255 1 430 

5 Driftsredovisning 

5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Övergripande 
verksamheter 

      

Kommunfullmäktige -797 -853 -883 -883 0  

Valnämnd -16 -10 -10 -300 290  

Stöd till politiska 
partier 

-868 -900 -870 -930 60  

Revision -840 -954 -954 -973 19  

S:a övergripande 
verksamheter 

-2 521 -2 717 -2 717 -3 086 369 1 

       

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen -1 719 -1 978 -1 978 -1 951 -27  

KS förfogande -300 0 0 -5 000 5 000  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

-219 -171 -171 -171 0  

Personal och 
förhandlingsutskott 

-2 -7 -7 -7 0  

Pensionärsråd -85 -84 -84 -85 1  

Handikappråd -81 -59 -59 -85 26  

Vigselavgift 24 20 20 20 0  

S:a kommunstyrelsen -2 382 -2 279 -2 279 -7 279 5 000 2 

       

Kommundirektörs 
stab 

      

KD-stab -2 765 -1 609 -1 609 -1 609 0  
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Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Projekt 
ungdomssatsning 

-2 271 -2 425 -2 425 -2 425 0  

Medlemsavgifter -2 482 -2 475 -2 475 -2 575 100  

Räddningstjänst -15 890 -16 200 -16 200 -17 540 1 340  

S:a Kommundirektörs 
stab 

-23 408 -22 709 -22 709 -24 149 1 440 3 

       

Administrativa 
avdelning 

      

Kansli -4 542 -2 579 -2 579 -2 579 0  

IT-enheten -6 376 -8 301 -8 301 -8 926 625  

Upphandlingsenheten -2 484 -2 703 -2 703 -2 703 0  

Ekonomienheten -4 928 -7 367 -7 367 -7 367 0  

Försäkringar -1 612 -1 600 -1 600 -1 600 0  

Bostadsverksamhet 512 0 0 0 0  

Summa 
administrativa 
avdelning 

-19 430 -22 550 -22 550 -23 175 625 4 

       

Kommunikation och 
service 

      

Kommunikation -1 600 -1 731 -1 755 -2 155 400  

Kontaktcenter 0 -635 -545 -1 115 570  

Växel/reception -2 380 -2 574 -2 640 -2 640 0  

Vaktmästeri/tryckeri -950 -950 -950 -950 0  

Summa 
kommunikation och 
service 

-4 930 -5 890 -5 890 -6 860 970 5 

       

Plan och utveckling       

Plan och 
utvecklingsavdelning 

-3 969 -3 584 -3 584 -3 584 0  

Summa plan och 
utveckling 

-3 969 -3 584 -3 584 -3 584 0  

       

Personalavdelning       

Personalavdelning -3 704 -3 764 -3 964 -3 964 0  

Löneenheten -2 405 -2 613 -2 413 -2 413 0  

Summa 
personalavdelning 

-6 109 -6 377 -6 377 -6 377 0  

       

Kultur och livsmiljö       

Kultur och livsmiljö 0 -1 538 -1 538 -1 813 275  

Summa kultur och 
livsmiljö 

0 -1 538 -1 538 -1 813 275 6 

       



Budget 2014 och plan 2015-2016 (54) 20

Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Summa -62 749 -67 644 -67 644 -76 323 8 679  

       

Exploatering och 
reavinst 

6 469 7 000 0 0 0  

       

Totalt -56 280 -60 644 -67 644 -76 323 8 679  

Kommentarer driftsredovisning 

1. I samband med val 1014 utökas budgeten för valnämnden med 290 tkr. Övrig 
uppräkning är anpassning av budgeten till verkliga kostnaderna för stöd till politiska 
partier. Kommunens revisorer har inkommit ett äskande, uppräknat med 19 tkr. 

2. Till kommunstyrelsens förfogande avsätts 5,0 mkr. 

3. För att skapa förutsättning för kommunerna att bygga upp en starkare organisation för 
säkerhetsarbete överlämnas 1,5 milj. av räddningstjänstens budget till kommunerna, 
Håbo kommuns andel av bidraget år 2014 uppgår till 500 tkr. Räddningstjänsten får ett 
utökat uppdrag att utbilda kommunens personal inom området säkerhet. Under 2014 
innebär detta HLR, Systematiskt Brandskyddsarbete samt brandsäkerhet. 
Utbildningarna ska göras tillgängliga för kommunens anställda och utföras inom 
räddningstjänstens budgetram utan kostnad för förvaltningarna. Utöver dessa 
utbildningar ska räddningstjänsten utbilda skolelever och vårdpersonal som tidigare. 
Även dessa utbildningar sker utan kostnad för förvaltningarna. Räddningstjänstens 
driftbidrag utökas med 1,3 mkr under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett 
likalydande beslut om utökningen. 

Anslag till medlemsavgifter ökas med 100 tkr. Anledningen är dels ökningar av avgifter 
till regionförbundet, Sveriges kommuner och landsting etc. 

4-6. För kommentarer av noterna 4-6 se kommunstyrelsens avsnitt 1.2 
kvalitetsförändringar. 
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6 Uppdrag och ansvarsområde 

Bildningsnämnden ansvarar fr.o.m. 8 april 2013 för gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi), särskola för vuxna samt musikskola. 
Ansvaret för verksamhetens skolmåltider, elevvård och lokalvård ligger på andra 
förvaltningar. 

Förvaltningschefen, som är gemensam med skolförvaltningen, leder organisationen med 
två rektorer för utbildningsverksamheten och en rektor för musikskolan. Förvaltningen 
har även ett bildningskontor med tre medarbetare. 

Bildningsförvaltningen omfattar cirka 110 medarbetare och har cirka 1 200 elever inom 
sina verksamheter. Bildningsförvaltningen administrerar också de drygt 500 elever som 
är folkbokförda i Håbo men som har valt skolor i andra kommuner. 

Kultur- och fritidsverksamheten exklusive musikskolan överförs till kommunstyrelsen 
från den 8 april 2013. Verksamheten har därför tagits bort från Bildningsnämnden. 

7 Verksamhetsanalys 2014-2016 

7.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Kostnaden för kommunens gymnasieskoleverksamhet ligger cirka 7 % över 
kommunens standardkostnad vid den senaste mätningen.  Detta beror i hög grad på att 
skolan har relativt små undervisningsgrupper samt tilläggsbelopp för elever med behov 
av särskilt stöd, t.ex. Kämpe. Program med lägre beläggning håller på att fasas ut, med 
inriktningen att verksamheten ska kunna genomföras utifrån beslutad prislista för 
programmen. 

Viktigt med gymnasieskola - en kommun som vill vara attraktiv behöver sin egen 
gymnasieskola. En skola känd för sin höga kvalitet. Varumärke - för att en 
gymnasieskola skall ha ett berättigande, i det fria skolvalet, måste skolan ha ett starkt 
varumärke. Ett varumärke som grundas i en stark värdegrund och en tydlig vision. 

Gymnasiet riktat mot elever inom neuropsykiatri på Kämpe når ett tak på cirka 100 
elever medan gymnasiesärskolan har ett sjunkande elevunderlag. 

7.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Gymnasieskola, interkommunal ersättning -5 300 -5 300 -3 700 

Gymnasieskola, köp av platser från Kämpe 150 150 150 

Gymnasiesärskola -250 -200 -200 

Summa -5 400 -5 350 -3 750 

Läsanvisning: Samtliga belopp är beräknade så att de anger förändring utifrån 2013 
års budget. Prisökning är inte inräknad utan förväntas läggas till. Ökning av ram till 
följd av högre investeringsbeloppsgräns samt debitering av kapitalkostnad ingår inte. 

Befolkningsprognosen visar att antalet 16-18 åringar väntas nå botten år 2014. Antalet 
minskar med 48 ungdomar från 778 till 730. Elevtalet som går i gymnasiet väntas 
minska med 39 i genomsnitt från år 2013 till år 2014.  En trend är att antalet elever är 
högre än antalet 16-18-åringar. 
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Antal årskurs9-elever: 
2010 - 317 
2011 - 290 
2012 - 239 
2013 - 244 
2014 - 246 

En tendens har varit att en högre andel av ungdomarna går i gymnasiet. 

Antalet elever som går i andra skolor där kommunen betalar interkommunal ersättning, 
väntas minska med 29 till 491 elever till år 2014. Budgeten bör kunna minskas med 
5,3 mkr. Det är mer än för de 29 eleverna, vilket i sin tur beror på att budget 2013 är för 
högt beräknad. Budget 2014 är beräknad med hänsyn till en eventuellt hög prisökning 
av Stockholmspriset till följd av översyn av prisnivån inför år 2014. Till 2015 beräknas 
budgeten ligga på samma nivå för att sedan öka till år 2015 då elevtalet väntas öka. 

Rektorerna bedömer att antalet elever från Håbo i våra egna gymnasieskolor ökar med 
10 på Kämpe redan till hösten 2013 och sedan ligga kvar på den nivån. Fridegård 
bedöms öka antalet elever på befintliga program med 10 årligen. Skolorna får elevpeng 
för närvarande grundat på Stockholmspriset och Kämpe får dessutom ett fast 
tilläggsbelopp. Kämpes ökning av elevtal finansieras med ökad elevpengsbudget, 
150 tkr. Kostnaderna på Kämpeenheten kommer ligga lite högre på grund av nya 
investeringar på hjälpmedel för elever som tidigare klassats som särgymnasieelever. 

Möjligheten för Fridegård att finansieras av elevpengen ökar när handels- och 
administrationsprogrammet och fordonsprogrammet sista små årskullar slutar till våren 
2014 och när programmen fylls med fler elever. Fordonsprogrammet har dock en hyra 
för sin del av verkstadslokalerna på Sjövägen på 560 tkr, där avtalet med den externa 
fastighetsägaren löper ut sommaren 2015. För Fridegårdsgymnasiet finns en 
underskottsreserv på 2,6 mkr budgeterad på grund av få elever i varje klass, vilken 
föreslås finnas kvar. 

Gymnasiesärskola 

Efter lagstiftarens nya krav på diagnostisering inom målgruppen särgymnasiet så har 
antalet elever inom denna grupp minskat. Fler som tidigare bedömdes tillhöra den 
målgruppen placeras inom neuropsykisk d.v.s. Kämpe. De elever som nu finns inom 
gymnasiesärskola har därför i genomsnitt större behov vilket medför högre kostnad per 
elev. Verksamheten är starkt beroende av elevtillströmning från grannkommunerna, i 
annat fall stiger kostnaderna. Till 2014 får minskningar som genomfördes hösten 2013 
helårseffekt och budgeten bör kunna minskas med 250 tkr. 
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7.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Lärarlegitimationskrav 150 150  

Speciallärarutbildning för i första hand Kämpe 300 300 300 

    

Summa 450 450 300 

Karriärtjänster införs redan 2013 och finansieras med statsbidrag. 

Lärarlyftet II som avser behörighetsgivande kurser - finansieras till viss del med 
statsbidrag. Avsikten är att lärare på gymnasiet ska ha lärarlegitimation - för ett antal 
gymnasiekurser kommer det troligen att krävas att ett antal lärare behöver 
kompetensutveckling. 

Flera av lärarna på i första hand Kämpe kommer att behöva gå speciallärarutbildningen 
för att deras kompetens ska motsvara uppställda krav. Det är en treårig utbildningsinsats 
som beräknas kosta 300 tkr per år. 

Nationella prov på Komvux införs och kommunernas generella statsbidrag ökar från 
2 kr per invånare till 3 kr per invånare, d.v.s. från 40 tkr 60 tkr. Detta bidrag har inte 
tillförts bildningsnämnden. De generella statsbidragen ökades inför 2013 till följd av de 
beräknade ökade kostnaderna för kommunerna i samband med den nya 
särgymnasieskolan med 1 kr per invånare, d.v.s. 20 tkr. Bidraget har inte tillförts 
bildningsnämnden. 

De generella statsbidragen sänks med 141 kr per invånare till år 2014 till följd av 
gymnasiereformen som genomfördes år 2011, d.v.s. 2,8 mkr för Håbo. Ingen särskild 
hänsyn har tagits till detta vid budgetberäkningen. 

7.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Skolskjutsar gymnasiet 200 200 200 

Fridegård- lär plattform och internationalisering 100 60 60 

Kompetensutveckling gymnasielärare 60 60 60 

Musikskolan musiklek 50 450 510 

Musikskolan dramalek 150 300 450 

Vuxenutbildning 400 800 1 200 

    

    

Summa 960 1870 2 480 

Budgeten för Håbos gymnasieelever på BCJFs skolsskjuts (skolkort) är 600 tkr men om 
alla gymnasieelever på BCJF ska få SL-kort kostar det 800 tkr 2014. 

Lär plattform - för att lättare & bättre kunna arbeta med bedömning, uppföljning, 
utvärdering och kommunicera detta till såväl elev som vårdnadshavare behövs en väl 
fungerande lär plattform. Detta är också ett utomordentligt bra verktyg för rektor att 
kunna följa upp delar av verksamheten. 

Kompetensutveckling behövs för gymnasielärarna för att möta elevernas behov. 
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Musikskolan vill starta försöksprojektet obligatorisk Musiklek steg 1 i Skokloster 2014. 
Skokloster har inte tillgång till musikundervisning på orten och projektet blir en 
välkommen kvalitetshöjning. Under 2015 permanentar man Musiklek steg 1 för alla 6-
åringar i kommunen. Med det uppnår man en högkvalitativ musikundervisning för 
yngre barn samt når ut till förskolorna med fortbildning av personal. Under 2016 
utvecklar man även arbetet med kommunens 5-åringar. 

Dramaundervisningen för yngre barn, teaterlek, har pågått i ett år. För att kunna erbjuda 
dessa barn en fortsättning plus ta in en ny 6-årskull behöver dramapedagogtjänsten 
utökas med 30 procent per år under 2014-2016. Det är en viktig del i arbetet med att 
utvecklas från musikskola till kulturskola, vilket redan skett i de flesta kommuner i 
landet. En dramapedagogtjänst kommer också att kunna nyttjas av grundskolan då 
kommunen idag helt saknar denna kompetens. 

Vuxenutbildning 

Fler vuxna söker och vill läsa kurser såväl på hemmaplan som hos andra kommuner. En 
anledning är att många behöver skaffa sig en grundläggande behörighet till högskolan. 
Det innebär att gymnasiala vuxenutbildningen på Fridegård behöver utöka sitt 
kursutbud - till vilket det behövs ytterligare lärartjänster. Behörighetskomplettering hos 
andra kommuner i kurser med flexibel kursstart ökar också den interkommunala 
kostnaden. 

Fler elever väljer att läsa på grundläggande nivå i andra kommuner - oftast beroende på 
att kurserna genomförs ett flertal gånger under året med olika kursstartsdatum. Eleven 
har rätt att välja i vilken kommun han ska läsa kursen. Större budget till interkommunal 
ersättning kommer att behövas. 

Högst troligt är också att utbildning i svenska för invandrare behöver utökas eftersom 
fler vuxna invandrare söker till sfi. För att kunna möta kraven på ökad 
individanpassning och höjd kvalitet behövs bland annat fler lärartimmar. De senaste 
åren har behovet av alfabetisering också ökat, beroende på att fler invandrare utan 
skolbakgrund kommer till oss. 

För att leva upp till det övergripande målet i skollagen vad gäller den kommunala 
vuxenutbildningen ”Utgångspunkten för utbildningen skall vara den enskildes behov 
och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras", bör resurser tillföras.  
Vid utebliven satsning kommer Håbo kommun ha svårigheter med att ge de vuxna, utan 
såväl grundskolekompetens som gymnasiebehörighet, ytterligare möjlighet till 
utbildning. 

7.5 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

Förvaltningslokalen BCJF 0 0 0 

Sjövägen, med reservation för avtalsutformning 2014 -300 -600 -1 200 

Ersättningslokaler för Sjövägen 150 350 350 

Summa -150 -250 -850 

Bildningsförvaltningen kommer att ha behov av förvaltningslokalerna, som man 
tidigare signalerat att man ville lämna. När Kämpe ökar sitt elevtal från 80 till 100 
elever behövs ytterligare lokalyta, vilket beräknas kunna finansieras inom den tilldelade 
elevpengen. Lokalerna kommer att omfördelas mellan Fridegård, Kämpe och 
vuxenutbildningen. 
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På Sjövägen hyrs lokaler för fordonsprogrammet på Fridegård och Kämpe samt 
gymnasiesärskolans praktiska program och yrkesträning. Lokalerna består av 
verkstäder, undervisningslokaler och träningslägenhet. Fridegårds fordonsprogram är 
utfasat till hösten 2014, då finns endast ett fåtal Kämpeelever kvar på 
fordonsprogrammet. Särgymnasiet kommer samtidigt att ha betydligt färre elever i sin 
verksamhet på Sjövägen. Kostnadsminskningen år 2014 förutsätter att hyresavtalet ger 
möjlighet att minska lokalytorna till hösten 2014, vilket ännu inte är klarlagt, i annat fall 
går minskning inte att genomföra förrän hösten 2015. Utredning pågår. 

När Sjövägen lämnas behövs ersättningslokaler för de praktiska delarna i 
undervisningen för gymnasiesär och Kämpe. Behovet bedöms till cirka 100 kvm och 
350 tkr på helåret. 

Teknikprogrammet - kommer from ht 13 och VT 14 fortsätta sin utbyggnad av 
teknikinstitutionen. 

7.6 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar -5 400 -5 350 -3 750 

Förändrade lagar och förordningar 450 450 300 

Kvalitetsförändringar 960 1 870 2 480 

Omprioriteringar    

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) -150 -250 -850 

Summa -4 140 -3 280 -1 820 

 

8 Driftsredovisning 

8.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Bildningsnämnd -201 -272 -272 -272 0  

Nämndsadministration  -181 -162 -162 0  

Förvaltningsledning -3 337 -2 985 -2 985 -2 585 -400  

Gemensamma lokaler -359 -464 -464 -464 0  

Summa Ledning -3 897 -3 902 -3 883 -3 483 -400  

Gymnasieskola 
centralt 

-31 720 -31 017 -34 130 -35 340 1 210  

Fridegård -3 508 -2 780 0 0 0  

Kämpe -257 95 0 0 0  

Köp av externa platser -54 084 -52 800 -56 800 -51 500 -5 300  

Summa 
Gymnasieskola 

-89 569 -86 502 -90 930 -86 840 -4 090  

Egen regi -6 552 -5 898 -5 994 -5 894 -100  

Köp av platser -1 334 -1 220 -1 200 -1 050 -150  

Summa 
Gymnasiesärskola 

-7 886 -7 118 -7 194 -6 944 -250  

Grundvux -1 033 -829 -841 -974 133  
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Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Gymnasial 
vuxenutbildning 

-2 525 -2 824 -2 646 -2 779 133  

Särvux -1 088 -999 -826 -826 0  

Svenska för 
invandrare SFI 

-1 786 -2 002 -1 909 -2 042 133  

Summa 
Vuxenutbildning 

-6 432 -6 654 -6 222 -6 621 399  

Uppföljningsansvar 
16-20 år 

-125 -214 -214 -214 0  

Allmän 
kulturverksamhet 

-69 -71 -71 -71 0  

Musikskola -4 027 -4 259 -4 259 -4 459 200  

Kultur i skolan -420 -474 -474 -474 0  

Summa -112 425 -109 194 -113 247 -109 106 -4 140  
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9 Uppdrag och ansvarsområde 

Skolförvaltningens verksamhet och ledning 

Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola och grundsärskola. 
Skolförvaltningens verksamheter omfattar förskola, annan pedagogisk verksamhet 
(dagbarnvårdare), omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. 

Inom skolförvaltningen har en organisationsöversyn pågått som nu utmynnat i ett 
förslag med målet att gälla från hösten 2013. Förslaget innebär fyra rektorsenheter 
(Gransäterskolan, Futurumskolan inkl Vibyskolan, Västerängsskolan samt Gröna 
Dalenskolan inkl grundsärskolan och resursskolan), en rektors-/förskoleenhet i 
Skokloster (Slottsskolan, Skogsbacken, Junibacken och en öppen förskola) samt två 
förskoleenheter (Centrala Håbo inklusive dagbarnvårdare och en öppen förskola samt 
Södra Håbo). 

Det pågår en översyn av de små undervisningsgrupperna utifrån ny lagstiftning om 
inkludering samt även för barn- och elevhälsa, utvecklingstjänster samt administrativt 
stöd. 

Det centrala skolkontoret administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, 
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enhet för utveckling. 

Utöver verksamhet i kommunal regi finns även sex fristående förskolor, två fristående 
dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem. 

Skolförvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från 
kommunfullmäktige men även genom intäkter, främst reglerade föräldraavgifter och 
statsbidrag. 
 

10 Verksamhetsanalys 2014-2016 

10.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Inom skolnämndens verksamheter grundskola och förskola visar den grundläggande 
strukturanalysen att förskolan ligger under och grundskolan över förväntad nivå. De 
senaste åren har satsningar skett inom förskoleområdet; inför 2013 ökades 
förskolepengen med ca 1 000 tkr. Förskolan har två utvecklingsområden; dels att nå en 
nationell nivå angående antalet personal per barn och dels nå antalet två förskollärare 
per avdelning. Trots satsningar har förskolan i Håbo en förhållandevis låg peng. Inom 
verksamheten finns för närvarande en förskollärare per avdelning, dvs. en av tre i 
personalen har en högskoleutbildning. 

Grundskolans högre standardkostnad beror framförallt på relativt små klasser och 
omfattande satsningar på elever i behov av särskilt stöd. Dessa insatser har inriktats på 
särskilda undervisningsgrupper och på tilläggsbelopp för elever med behov av det stöd 
som inte har pedagogiska behov, utan insatsbehov utifrån bl. a medicinska och sociala 
skäl. För balansera satsningarna på individuella insatser måste skolornas klasser ha ett 
genomsnittligt elevantal som är högre än nuvarande. 
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Vid analyser och uppföljningar av enheternas budgetläge kan konstateras att samtliga 
enheter har ett inbyggt underskott i sin organisation. För att anpassa verksamheten inom 
förskola och grundskola har förvaltningen presenterat en handlingsplan för att komma i 
ekonomisk balans. 

10.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förskola, 91 färre barn -7 063   

Pedagogisk omsorg, 7 färre barn -596   

Fritidshem, 28 fler elever 860   

Förskoleklass, 9 färre elever -360   

Skolår 1-9, 63 fler elever 3 439   

Summa -3 720   

Vid budgetering av barn och elever i skolförvaltningens verksamheter utgår 
förvaltningen från den gemensamma kommunala befolkningsprognosen, som bryts ned 
till bl. a genomsnittligt antal barn och elever, närvarograd, olika huvudmän samt 
fritidsverksamhet. 

Inom förvaltningens verksamheter kommer det att ske ökningar och minskningar av 
antal barn och elever, totalt beräknar förvaltningen en nettominskning på 16 barn och 
elever som utifrån 2013 års peng skulle leda till en kostnadsminskning om 3 720 tkr. 

10.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Grundskola: Ny förberedelseklass 900   

    

    

Summa 900   

Till Ekolsund kommer preliminärt ett femtontal barn att komma i juni 2013. Detta 
kommer ha direkt påverkan på budget 2014 och förvaltningen planerar därför att starta 
ny förberedelseklass i Gransäterskolan. Sådan nystartad förberedelseklass beräknas 
kosta 1 600 tkr, varav ca 600 tkr redan har tagits hänsyn till i förvaltningens 
befolkningsförändringar som ökning inom skolår 1-5. Kvarstående 1 000 tkr bedöms 
därför som tillkommande kostnad. Förvaltningen beräknar utöver detta att besparing om 
100 tkr kan göras. 
 

Planerade propositioner avsedda att avlämnas under 2013 är Karriärsteg för lärare inom 
skolväsendet den 26 mars och Behörighet för fritidspedagoger och vissa speciallärare 
m.m. den 30 april. Dessa propositioner med efterföljande förordningar och lagar kan ha 
viss påverkan på budget 2014. 
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10.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Omställningskostnader 6 000 0 0 

Kompetensutveckling 450 0 0 

Omsorg på obekväm arbetstid 0 1 900 2 000 

Förskola/fritidshem minska barngrupper 3 000 3 000 3 000 

Öppna förskola 250 250 250 

Summa 9 700 5 150 5 250 

En handlingsplan för förskola och grundskola i Håbo kommun 2013-15 omfattar 
utvecklingsarbete inom följande områden till en beräknad omställningskostnad 
om 6 000 tkr samt kompetensutveckling om 450 tkr: 

 En övergripande lokalplanering förskola/grundskola sker där de kommande årens 
befolkningsförändringar och bostadsplanering läggs i en plan för kommande 
behov av förskolor och skolor. Samarbete sker med Miljö och teknik samt 
kommunstyrelsens planeringsavdelning. Dels måste planen ta hänsyn till 
etableringar i centrala Bålsta och andra aktuella områden men också förhållandet 
att flera verksamheter sker i tillfälliga paviljonger som bör avvecklas. Till detta 
kommer också Läraskolans behov av en permanent lösning. 

 En lokalöversyn när det gäller kommunens grundskolor för att möjliggöra ett 
högre antal elever per klass. Nuvarande lokaler är byggda för mindre grupper 
och rymmer inte klasser med ett antal på 24-30 elever/klass.  

 Övergripande organisationsförändring inom grundskola som avser att nå en 
genomsnittligt högre klasstorlek i sin organisation. Förvaltningen tar under 
våren 2013 fram olika alternativa lösningar som kan innebära att vissa skolor har 
en inriktning mot F-3, F-6 eller enbart de senare årskurserna 7-9. Detta för att 
kunna optimera organisationen utifrån given skolpeng.  

 Ledningsorganisationen inom förskola och grundskola har förändrats under 2013 
för att svara mot nuvarande skollag och de organisationsförändringar som 
verksamheten står inför. 

 Hanteringen av tilläggsbelopp har skärpts bl. a utifrån rättspraxis mot en mer 
restriktiv syn på inkomna ansökningar. Behoven av insatser har tidigare i hög 
grad inriktats mot assistenter som följer barnet/eleven. Många av dessa barn och 
elever är i behov av specialutformade insatser från specialutbildad personal. I 
handlingsplanen anges en övergång från assistenter till specialpedagoger och ett 
mer handledande arbetssätt där, så långt det är möjligt, förändringar i 
organisation och arbetssätt ska möjliggöra att eleverna finns i sin vanliga grupp 
och klass. Förvaltningen överväger att införa någon form av socioekonomisk 
faktor vid beräkningen och fördelningen av barn- elevpengen, för att rikta del av 
de ekonomiska resurserna till där behoven finns. Denna nya fördelningsprincip 
kan leda till att behovet av tilläggsbelopp minskar.  

 Skolornas anvisningsområden ska utvärderas och årligen anpassas till antalet barn 
och elever som finns i området och i förhållande till det barn och elevantal som 
bygger verksamheternas organisation. För få i anvisningsområdet kan leda till 
små klasser som inte går att starta utifrån de intäktskrav som behövs för att nå en 
budget i balans.    

 För att personal inom förskola och skola bättre ska anpassa organisation och det 
pedagogiska arbetet med barn och elever i behov av stöd i sina vanliga grupper 
och klasser behövs kompetensutvecklingsinsatser. Den nya lagstiftningen på 
skolområdet anger begreppet inkludering så långt det är möjligt, d v s att barn 
och elever ska i möjligaste mån få riktade insatser så att de kan följa arbetet i sin 
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vanliga grupp och klass. Det innebär att andelen särskilda undervisningsgrupper 
måste minimeras framöver. Om detta ska vara möjligt måste 
kompetensutveckling ske som förändrar synen på vad som kan förändras i 
arbetet för att möta barns och elevers särskilda behov. 

 Under 2014 satsas 3 mkr på förskolans och fritidshemmens grupper. Under året ska 
Håbo förskolor minska antalet barn per personal så att man når ett rikssnitt. För 
fritidshemmen påbörjas en satsning som ska minska grupperna – framförallt inriktat 
mot de yngre skolbarnen. 

 Under 2014 satsas 250 tkr på Öppen förskola. Genom att öka personalens arbetstider 
kan den öppna förskolan bättre svara mot boendes, och med detta också nyanlända 
föräldrars behov av information och sociala kontakter.      

Omsorg på obekväm arbetstid 

Förvaltningens ambition är att öka kvalitet, kontroll och uppföljning inom omsorg på 
obekväm arbetstid till nivå med andra kommuner, men att denna satsning kommer att 
kosta 1 900 tkr utöver de 2 000 tkr som redan finns i budget. Förvaltningen föreslår 
därför att senarelägga satsningen till 2015. 

10.5 Omprioriteringar 
Verksamhet 2014 2015 2016 

Vårdnadsbidrag -150   

Summa -150   

Budgeterade medel för vårdnadsbidrag har redovisat överskott p.g.a. färre utbetalda 
bidrag än beräknat, även om antal bidrag har ökat det senaste året. Förvaltningen 
föreslår därför att beräknat överskott omfördelas till annan verksamhet. 

Under 2014 måste en ökad satsning ske på förskola, se ovan under kvalitets- och 
kostnadsanalys. På sikt kommer omprioriteringar att ske från skolpeng till 
förskolepengen utifrån den angina strukturanalysen. Detta kommer att få genomslag 
senare under treårsperioden. 

10.6 Förändrade lokalbehov 
 2014 2015 2016 

Beräkning av förändrade lokalbehov 45   

Ökat värde för kosten motsvarande internhyra 642   

Summa 687   

De förändringar i lokalbehovet som kommer att ske inför/under 2014 och därmed 
förändrade hyreskostnader för budgetåret 2014 är för följande objekt; 

Mansängens förskola (-719 tkr) 
Gransäterskolan (500 tkr) 
Gröna Dalenskolan (590 tkr) 
Junibacken förskola (160 tkr) 
Junibacken paviljong (-160 tkr) 
Skogsbrynet paviljong (-110 tkr) 
Skogsbacken förskola (-216 tkr) 

Kostenheten beräkning att internhyra ska ingå i värdet av kosten ökar skolförvalt-
ningens underlag för utbetalning för fria nyttigheter till fristående verksamheter. 
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10.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar -3 720   

Förändrade lagar och förordningar 900   

Kvalitetsförändringar 9 700   

Omprioriteringar -150   

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 687   

Summa 7 417   

 

3 Driftsredovisning 

3.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Skolnämnd -339 -318 -318 -318 0  

Nämndsadministration  -335 -338 -338 0  

Övergripande och 
skolkontor 

-12 385 -10 052 -10 099 -10 099 0  

Elevhälsoenhet, 
övergripande 

-917 -843 -773 -773 0  

Öppen förskola -1 328 -1 334 -1 333 -1 583 250  

Pedagogisk omsorg, 
egen regi 

-1 312 -1 074 -993 -647 -346  

Pedagogisk omsorg, 
köp och sälj 

-1 310 -2 000 -1 051 -801 -250  

Omsorg under OB-tid -79 -801 -2 000 -2 000 0  

Förskola, egen regi -78 080 -79 515 -77 650 -73 996 -3 654  

Förskola, köp och sälj -16 583 -16 570 -17 307 -17 299 -8  

Vårdnadsbidrag -617 -891 -1 041 -891 -150  

Grundskola, egen regi -183 672 -191 902 -183 481 -193 463 9 982  

Grundskola, köp och 
sälj 

-41 021 -39 918 -39 953 -41 546 1 593  

Grundsärskola, egen 
regi 

-11 837 -11 972 -12 278 -12 278 0  

Grundsärskola, köp 
och sälj 

-173 0 0 0 0  

Elevhälsoenhet, 
gymnasieskola 

-1 162 -1 335 -1 408 -1 408 0  

Summa -350 815 -358 860 -350 023 -357 440 7 417  

Kommentarer driftsredovisning 

Skolförvaltningens budget fördelas till största del utifrån ett peng-system där beräkning 
av antal barn och elever samt peng förhåller sig på visst sätt mellan olika verksamheter. 
Eftersom vissa beräkningar kan förändras ska fördelningen av Budget 2014 på 
verksamhetsnivå därför ses som preliminär.   
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Budget 2014 Nämnder 

Socialnämnden 
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11 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmande 
och integritet. Det är också socialtjänstlagens utgångspunkt. Det innebär att vård och 
behandling så långt som möjligt ska genomföras i frivilliga former. Om frivillighet inte 
är en möjlighet så finns tvångslagstiftning när det gäller barn och unga samt vuxna 
missbrukare. Förvaltningens huvudverksamheter är omsorg om äldre, ekonomiskt 
bistånd, omsorg om personer med funktionsnedsättning, stöd till barn, unga och deras 
familjer samt stöd till personer med missbruksproblematik. Förvaltningen ansvarar 
också för serveringstillstånd för alkohol. 

Socialnämnden har antagit fyra mål för verksamheten: 

 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn 
och unga utvecklas. 

 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter. 
 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 
 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Nämndens mål är självfallet styrande för verksamheten och enheternas arbete. Det 
innebär att förvaltningen arbetar på flera plan med att förbättra samverkan när det gäller 
barn och unga och att det praktiska arbetet ute i verksamheterna syftar till att identifiera 
olika arbetssätt som ökar individanpassningen och förtroendet för socialtjänsten. 

Viss verksamhet inom hemtjänst och särskilt boende bedrivs av privata entreprenörer. 

12 Verksamhetsanalys 2014-2016 

12.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Personalförsörjning, kompetensutveckling och kvalitetsutvecklingen - mera 
individanpassade beslut är en utmaning för socialtjänsten i Håbo kommun. Vilka 
resurser som ställs till för fogande är avgörande för verksamheten. 

Myndighetsenheten har en balanserad ekonomi samtidigt som vi vet att en bättre 
arbetsmarknad snabbt kan minska kostnaden för ekonomiskt bistånd och tvärtom. Ett 
par placeringar som oväntat dyker upp kan utifrån enskilda personers behov, med en 
rättighetslagstiftning som stöd, kosta miljonbelopp och tvärtom. 

Strategisk utveckling behöver genomföras inom verksamheten för att ge möjlighet till 
insatser - bygga upp lösningar i kommunen - så att behoven i högre grad kan tillgodoses 
i egen verksamhet. Satsningar på att bygga upp verksamheter på hemmaplan är ett 
riskprojekt mot bakgrund att om vi får ökade volymer och samtidigt bygger upp egna 
verksamheter - d.v.s. dubbla kostnader. 

Att utifrån nationella nyckeltal dra långtgående slutsatser om möjliga effektiviseringar 
är inte okomplicerat. Det är självklart ett faktum att kostnaderna för individ- och 
familjeomsorg överstiger standardkostnaden. Samtidigt är det viktigt att notera att 
kostnaderna trots allt har närmat sig standardkostnaden. 

Overkställda beslut enligt SOL och LSS kan i ett senare sked för socialförvaltningen 
leda till att förvaltningsdomstolen dömer ut stora straffavgifter. 
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Kommunen har en väl utbyggd stöd- och behandlingsenhet inom individ- och 
familjeomsorgen. Den omfattar öppenvård för missbrukare, stöd och behandling till 
barn, unga och deras familjer, Bålstapolarna, boende på Bålstavägen samt Biskops-
Arnö. Det är möjligt att minska på denna verksamhet men man riskerar att kostnaderna 
faller ut i form av andra insatser som till exempel placeringar av unga. Man ska också 
vara medveten om att verksamheten byggts upp under lång tid och att det är 
resurskrävande att starta om utifall det skulle visa sig vara fel väg att minska kostnader 
på. 

Räknat i kostnad per brukare har kostnaderna för hemtjänst ökat i Håbo och hela landet 
sedan 2009. Det saknas en djupare analys av vilka orsaker som ligger bakom denna 
ökning. En anledning kan vara införandet av kundval i hemtjänsten. För Håbos del kan 
man också anta att brist på platser i särskilt boende kan vara orsak till höga kostnader 
för hemtjänst då behoven tillgodoses med hemtjänst i väntan på särskilt boende. 

Andel av befolkningen som är över 65 år ökar, vilket ger ett utökat behov av legitimerad 
personal inom särskilt boende. Det medför även ökade kostnader för hjälpmedel och 
förbrukningsartiklar som till exempel inkontinenshjälpmedel och förbandsmaterial. Det 
ställer också andra krav på fordon och lokaler. 

Kostnaderna som redovisades på idékonferensen angående kommunens öppna 
verksamheter för äldre var höga. Detta beror sannolikt på att dagverksamheterna är 
öppna verksamheter, många jämförelsekommuner har sina demensdagverksamheter 
biståndsbedömda. 

Särskilt boende har högre kostnader än standardkostnad för riket. Det faktum att Håbo 
redovisar lägre intäkter för avgifter i jämförelse med standard för riket kommer att ses 
över. 

Vår fixartjänst inom äldreomsorgen är en verksamhet som inte är lagstadgad. En 
uppskattad tjänst bland våra medborgare över 65 år som ibland behöver lite extra hjälp i 
hemmet med vissa saker som att hämta ved, hänga gardiner eller dylikt. En tjänst som 
också gör nytta för våra verksamheter på Solängen och Dalängen i form av vaktmästare. 

Sammanfattningsvis kring äldreomsorg kan sägas att den i Håbo kommun är dyrare än 
standardkostnaden. Antagligen beror det på en lite högre personaltäthet, lite färre 
underställda per chef, lägre intäkter och verksamheter som äldre- och 
handikappombudsman och anhörigkonsulent, vilket är tjänster som inte är vanliga i 
landets kommuner även om anhörigkonsulenterna blir fler och fler. En annan viktig 
orsak är sannolikt också de kostnader som kommunen har för Westerlunds rehab och 
palliativa enheten på Enköpings lasarett. Samtidigt är det viktigt att konstatera att 
verksamheterna inom äldreomsorgen håller en hög kvalitet med stor andel mycket nöjda 
brukare. 

Det boendestöd och den dagverksamhet som idag finns inom socialpsykiatrin har byggts 
upp och utvecklats under flera år. Det innebär i praktiken att ett 40-tal personer som 
tillhör målgruppen får hjälp till ett förhållandevis gott vardagsliv. Verksamheten håller 
hög kvalitet i gjorda brukarundersökningar. Specifik kostnadsjämförelse med andra 
kommuner saknas. 

I jämförelse med andra kommuner ligger kostnader för gruppbostäder enligt LSS högt. I 
Håbo kan den höga kostnaden bero på hög personaltäthet runt ett par brukare i en 
verksamhet. Den höga personaltätheten runt dessa brukare beror på diagnoser som 
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autism och utvecklingsstörning med beteendeproblematik. För att bibehålla kvalitet och 
säkra personalens arbetsmiljö ser verksamheten inte att det skulle fungera att minska 
personalkostnaderna. En annan orsak är att kommunen köper platser i gruppbostäder 
vilket medför en högre dygnskostnad. Det är också viktigt att notera att antalet personer 
med beslut om gruppbostad i Håbo är ganska få vilket medför att den genomsnittliga 
kostnaden i hög grad påverkas av ett fåtal brukare. 

12.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Hemtjänst: volymökning bland äldre med behov av 
hemtjänst, samt högre kostnader pga. anpassning till LOV 

4 500 5 100 5 100 

Hemtjänst: ökade intäkter för omvårdnad -70 -70 -70 

Trygghetslarm: anpassning till digitalt telenät, successivt 
inköp av digitala larm 

100 100 100 

Socialpsykiatri, dag: 0,5 årsarbetare 200 200 200 

Personlig assistans: minskade antal ärenden (ingen "buffert" 
finns) 

-1 000 -1 000 -1 000 

Daglig verksamhet LSS: ökat antal i daglig verksamhet 330 330 330 

Kontaktpersoner LSS: ökat behov av insatser 260 260 260 

Färdtjänst: ökat behov av färdtjänst 325 325 325 

Kontaktfamilj barn och unga SoL -205 -200 -200 

Summa 4 440 5 045 5045 

 

Volymökning bland äldre medför ökat behov av hemtjänst. Kostnadsökningen beroende 
av en högre andel äldre bedöms till 900 tkr om året. Högre kostnader för hemtjänst 
kommer att uppstå under kommande år då en anpassning till LOV ses över. 

I samband med att kostnaderna för hemtjänst ökar kommer också intäkter för de utförda 
insatserna att öka. Sett till samma procentuella ökning av äldre bedöms intäkterna för 
hemtjänst öka med 70 tkr. 

Trygghetslarmen som idag används är kopplade till det fasta telenätet. I takt med 
utvecklingen blir digitala larm vanligare. De digitala larmen är dyrare i inköp och 
kommer successivt under året att ersätta de tidigare larmen som använder det fasta nätet. 

Ett ökat behov inom socialpsykiatri finns i takt med att befolkningen och därmed också 
verksamhetens målgrupp ökar. 

Behoven av personlig assistans har under året varit låg, varför budgeten för 2014 
bedöms kunna minskas med 1000 tkr. Efter denna justering finns inget utrymme för 
nytillkomna ärenden. 

Ett ökat antal deltagare i daglig verksamhet LSS medför högre kostnader. 

Ökat behov av insatser inom kontaktpersoner LSS. 

Behovet av färdtjänst bedöms öka pga. befolkningssammansättning. 

Behovet av kontaktfamiljer har minskat vilket medför att kostnaderna för detta bedöms 
bli lägre jämfört med tidigare år. 
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12.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Handläggning äldreomsorg: ökad biståndsbedömning pga. 
Individanpassning inom särskilt boende 

300 300 300 

Summa 300 300 300 

Biståndsbesluten avseende särskilt boende ska blir mer individanpassade, följas upp och 
utvärderas oftare. Detta innebär att en förstärkning behövs kring biståndsbedömningen. 

12.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Rehab: 1,0 sjukgymnast/arbetsterapeut, transportkostnader 
samt ökade inköp av tekniska hjälpmedel 

670 670 670 

Färdtjänst: ökat resande pga. ett ändrat regelverk 2 000 2 000 2 000 

Hemsjukvård: 2,0 sjuksköterska, förbandsmaterial mm 1 250 1 250 1 250 

Handläggning äldreomsorg: ökad volym som behöver 
biståndsbedömning 

200 200 200 

Solängen - särskilt boende: anpassning till helårsdrift med 30 
platser from 1 januari, 40 platser from 1 juli 

2 675 3 500 3 500 

Solängen - särskilt boende, natt: anpassning till helårsdrift 
med 30 platser from 1 januari, 40 platser from 1 juli 

1 330 1 800 1 800 

LSS-boende Dalvägen: start 1 augusti 1 045 4 000 4 000 

Demensteam 1 270   

Ledsagning 100 100 100 

Summa 10 540 14 790 14 790 

Rehab har behov av förstärkning med 1,0 sjukgymnast/arbetsterapeut. Verksamheten 
kommer också ha ökade kostnader för transporter och inköp av tekniska hjälpmedel. 

Kostnaderna för färdtjänst ökar på grund av ett generellt ändrat resmönster i samband 
med nya riktlinjer för färdtjänst, samt även av ökade resbehov på individnivå. 

Behovet av hemsjukvård ökar då vi dels har en ökande befolkning samt även en 
åldrande befolkning. Allt mer sjukvård kan också utföras i hemmet vilket medför att 
hemsjukvården ansvarar för en större del av sjukvården. Hemsjukvården har behov att 
2,0 årsarbetare sjuksköterska samt ökade resurser för förbandsmaterial och 
inkontinenshjälpmedel. 

Handläggning äldreomsorg kommer att behövas i och med fler antal äldre som behöver 
biståndsbedömning. Kostnader tillkommer också i och med en utökad 
biståndsbedömning inom särskilt boende. 

Kostnader för helårsdrift av särskilt boende Solängen tillkommer. 2014 ser planerad 
inflyttning ut att ske enligt följande: 30 platser from 1 januari, 40 platser from 1 juli. För 
kommande år tillkommer ytterligare kostnader då 40 platser finns på helårsbasis. 

Nytt LSS-boende på Dalvägen med planerad start 1 augusti medför kostnader för drift 
på 1045 tkr. 

Demensteam – De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom kom 
år 2010. En arbetsgrupp har utsetts för att arbeta med hur riktlinjer kan införas i 
kommunen. Arbetet har koncentrerats på utbildningsinsatser för personalen. Genom 
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närvårdsgruppen, Äldre nålen har kontakt tagits med primärvården för samarbete kring 
vården av demenssjuka. Hitintills har kommunen inte kommit långt där. Ett av flera 
viktiga områden som lyfts fram i de nationella riktlinjer är att ha ett demensteam med 
olika yrkeskategorier som arbetar med de demenssjuka och deras anhöriga. Håbo och 
Knivsta kommuner är de kommuner i länet som inte har demensteam eller 
demensutvecklare. Ledningsgruppen för vård och omsorg har gett arbetsgruppen i 
uppdrag att ta fram en beskrivning av arbetsuppgifter för demensteamet och kostnad, 
detta redovisas i ärendet SN nr 2013.250. beräknad kostnad uppgår till 1 270 tkr 
exklusive investeringsmedel för möbler. 

Ledsagare beviljas efter individuell behovsbedömning om inte behovet kan tillgodoses 
på annat sätt genom t ex frivilliga organisationer och närstående.  
Ledsagning beviljas då vårdtagare är i behov av hjälp att ta sig till olika aktiviteter 
samt läkarbesök. Ledsagning kan vid behov beviljas för att ge den enskilde 
möjligheten att deltaga i samhällslivet i t ex föreningar, men också för att ge 
möjlighet att besöka närstående eller medverka i andra sociala aktiviteter. Det är ett 
viktigt led i rehabiliteringen. Insatsen ökar möjligheten att leva ett självständigt liv 
samtidigt som det motverkar isolering och ger en förutsättning för att uppnå en 
skälig levnadsnivå. Det stimulerar den enskilde till gemenskap med andra.  
Det är viktigt för många äldre att bryta sin isolering i hemmet och få social gemenskap 
med andra. Det förbättrar ofta möjligheten att bo kvar i den invanda hemmiljön 

12.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Utskrivningsklara -50 -50 -50 

Institutionsvård äldre -900 -900 -900 

Köpt korttidsvård äldre -365 -365 -365 

Hemtjänst: tidseffektivisering till följd av nyckelgömmor -200 -200 -200 

Rehab: kognitiva hjälpmedel till brukare (ändrad 
redovisningsprincip) 

100 125 150 

Rehab: hjälpmedel till brukare (ändrad redovisningsprincip) 750 825 900 

Rehab: intäkter för sålda hjälpmedel (ändrad 
redovisningsprincip) 

-300 -330 -360 

LSS-boende Sjövägen: 1,15 årsarbetare 669 669 669 

LSS-boende, externt köp: minskat behov av köp då 
Dalvägen startar 

-1 160 -1 160 -1 160 

Daglig verksamhet LSS: omfördelning av resurser mellan 
daglig verksamhet och arbetsmarknadsåtgärder 

350 350 350 

Institutionsvård vuxna: förändrat arbetssätt kring missbrukare -930 -930 -930 

Institutionsvård barn och unga: minskat vårdbehov -600 -600 -600 

Familjehem barn och unga: minskat behov av familjehem -800 -800 -800 

Individuellt behovsprövad öppenvård: intäkter för såld plats -305 -305 -305 

Försörjningsstöd -1 700 -1 700 -1 700 

Arbetsmarknadsåtgärder -1 700 -1 700 -1 700 

Myndighetsenhet: billeasing, ej tillräcklig tillgång till 
kommungemensam bil pool 

50 50 50 

Stöd- och behandling: billeasing, ej tillräcklig tillgång till 
kommungemensam bil pool 

50 50 50 

Summa -7 041 -6 971 -6 901 

Rehab: På grund av ändrade redovisningsprinciper beräknas kostnaden för hjälpmedel 
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vara 750 tkr, samt 100 tkr för kognitiva hjälpmedel. Hjälpmedel motsvarande 300 tkr 
bedöms säljas under året. I förändringen kommer både kostnad för inköp och intäkter 
vid försäljning att belasta driftsredovisningen vilket medför en nettokostnadsökning om 
550 tkr. 

 

12.6 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

LSS-boende Sjövägen: högre hyreskostnader i lokal 
Sjövägen 

300 300 300 

LSS-boende Lindegårdsvägen: ombyggnation 
personalutrymmen, och därmed även högre internhyra 
(ombyggnation uppskattad till 500 tkr, vilket under 
kommande år genererar en högre internhyra som i nuläget är 
svår att uppskatta) 

100 100 100 

Minskad kostnad Hornvägen -100 -100 -100 

Boende Dalvägen  250 250 

Nytt korttidsboende LSS  550 550 

Ny gruppbostad LSS  300 300 

Summa 300 1 400 1 400 

Ombyggnationen av Sjövägen beräknas vara färdig i augusti 2014. Hyreskostnad för 
gemensamhetslokaler och personalutrymmen beräknas till 300 tkr. Eventuellt kommer 
hyreskompensation att behöva beräknas om hyran för brukare blir högre än i dag. 

Lindegårdsvägen har behov av större personalutrymmen där möjlighet finns att värma, 
förvara och äta medhavd mat. Detta skulle innebära en ombyggnation under 2014 med 
beräknad kostnad 500 tkr. Om ombyggnationen görs kan verksamheten förvänta en 
hyreshöjning med uppskattningsvis 100 tkr per år. 

Nytt boende på Dalvägen, LSS: Hyreskostnad om ca 250 tkr för 2 stycken 3-
rumslägenheter; en gemensamhetslokal samt en personallägenhet. Hänsyn måste tas till 
lägenheternas storlek och eventuellt kommer hyreskompensation att behöva beräknas 
om hyran för brukare blir högre än i dag. 

Behovet av nytt korttidsboende LSS, ca 2015-2016. Motsvarande siffra för befintligt 
korttidsboende är idag ca 550 tkr per år. 

Ny gruppbostad enligt LSS beräknas till 2015. Hyreskostnad för gemensamhetslokaler 
och personalutrymmen beräknas till 300 tkr. 

12.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar 4 440 5 045 5 045 

Förändrade lagar och förordningar 300 300 300 

Kvalitetsförändringar 10 540 14 790 14 790 

Omprioriteringar -7 041 -6 971 -6 901 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 300 1 400 1 400 

Summa 8 539 14 564 14 634 
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13 Driftsredovisning 

13.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Socialnämnd -294 -310 -310 -310 0  

Pensionärsråd 0 0 0 0 0  

Biståndsutskott -154 -145 -145 -145 0  

Biståndsutskott 
jourverksamhet 

-103 -105 -85 -85 0  

Nämndsadministration 0 -347 -347 -347 0  

Summa Nämnd o 
styrelseverksamhet 

-551 -907 -887 -887 0  

       

Konsumentrådgivning -91 -110 -110 -110 0  

Alkoholtillstånd 73 23 23 23 0  

Socialchefens kansli -8 527 -6 611 -7 279 -7 279 0  

Summa 
övergripande 
socialtjänst 

-8 545 -6 698 -7 366 -7 366 0  

Demensteam    1 270 1 270  

Anhörigstöd 0 -649 -649 -649 0  

Westerlunds rehab -1 250 -1 290 -1 290 -1 290 0  

Hemtjänst Kärnhuset -2 994 -4 152 0 0 0  

Hemsjukvård -8 111 -9 830 -9 205 -10 455 1 250  

Hemtjänst -21 251 -21 390 -20 904 -25 134 4 230  

Hemtjänst natt -2 635 -2 657 -2 827 -2 827 0  

Trygghetslarm 37 35 35 -65 100  

Dagverksamhet äldre -2 144 -2 339 -2 436 -2 436 0  

Korttidsboende äldre -4 880 -4 379 -3 615 -3 615 0  

Rehab -5 681 -6 185 -6 231 -7 451 1 220  

Utskrivningsklara -33 -50 -50 0 -50  

Handläggning 
äldreomsorg 

-1 173 -1 494 -1 494 -1 994 500  

Köp av särskilt boende -14 082 -14 180 -13 975 -13 975 0  

Äldreboende – Hus 4 -11 620 -10 139 -10 139 -10 139 0  

Äldreboende – Hus 4, 
nattpersonal 

-2 739 -3 384 -3 384 -3 384 0  

Intraprenad 
Äldreboende -
 Dalängen (inkl natt) 

-10 260 -10 577 -10 577 -10 577 0  

Äldreboende – 
Dalängen (avgifter och 
hyror) 

-620 -545 -563 -563 0  

Äldreboende -
 Solängen 

-216 -12 760 -13 777 -16 452 2 675  
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Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Äldreboende -
 Solängen, 
nattpersonal 

0 -2 093 -2 444 -3 774 1 330  

Lägenhetshyror 
Plommonvägen 8 och 
10 

-690 -625 -400 -400 0  

Institutionsvård äldre -952 0 -900 0 -900  

Köpt korttidsvård äldre -431 -365 -365 0 -365  

Socialpsykiatri, dag -5 227 -5 863 -5 816 -6 016 200  

Socialpsykiatri, natt -2 263 -2 462 -2 462 -2 462 0  

Summa äldreomsorg 
och boendestöd 

-99 215 -117 373 -113 468 -124 928 1 1460  

       

Personlig assistans 
LSS 

-2 383 -2 526 -2 686 -2 686 0  

Personlig assistans 
med 
assistansersättning 

-6 126 -5 773 -6 808 -5 808 -1 000  

Sjövägen - boende 
LSS 

-8 560 -8 546 -7 902 -8 871 969  

Lindegårdsvägen -
 boende LSS 

-4 716 -4 603 -4 644 -4 744 100  

LSS-boende, 
byggstart 2013 

0 0 -630 -1 675 1 045  

Handläggning 
handikappomsorg 

-1 213 -1 344 -1 344 -1 344 0  

Boende m särskild 
service, externt 

-3 635 -6 250 -5 160 -4 000 -1 160  

Korttidsboende Ekan 
LSS 

-4 929 -5 116 -5 116 -5 116 0  

Korttidsboende 
tjänsteköp LSS 

-214 -150 -340 -340 0  

Daglig verksamhet 
LSS 

-4 663 -6 215 -5 020 -5 700 680  

Avlösarservice i 
hemmet LSS 

-613 -564 -669 -669 0  

Förlängd 
skolbarnomsorg LSS 

-265 -550 -550 -550 0  

Kontaktpersoner LSS -1 258 -1 400 -1 140 -1 400 260  

Kontaktfamilj LSS 0 0 0 0 0  

Summa Insatser 
enligt LSS 

-38 575 -43 037 -42 009 -42 903 894  

       

Färdtjänst -4 050 -5 235 -3 275 -5 600 2 325  

Riksfärdtjänst -266 -250 -250 -250 0  

Summa 
Färdtjänst/riksfärdtjä
nst 

-4 316 -5 485 -3 525 -5 850 2 325  

     0  

Fotvård 103 84 115 115 0  
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Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Reception/vaktmästeri 
Pomona 

-6 434 -6 695 -6 509 -6 509 0  

Summa 
Förebyggande 
äldreomsorg 

-6 331 -6 611 -6 394 -6 394 0  

       

Myndighetsenhetens 
kansli 

-2 192 -2 421 -2 546 -2 596 50  

Kansli stöd och 
behandling 

-729 -721 -721 -771 50  

Handläggning 
vuxenstöd 

-2 094 -2 303 -2 520 -2 520 0  

Institutionsvård vuxna -5 324 -3 149 -3 930 -3 000 -930  

Öppen missbruksvård -1 072 -1 087 -1 087 -1 087 0  

Kontaktpersoner 
vuxna SoL 

-1 027 -996 -996 -996 0  

Familjehem vuxna 
SoL 

-35 0 0 0 0  

Handläggning stöd 
och bistånd BoU 

-4 447 -4 745 -4 745 -4 745 0  

Institutionsvård BoU -3 481 -3 500 -4 600 -4 000 -600  

Handläggning 
familjehem 0-20 år 

-1 097 -1 174 -1 174 -1 174 0  

Familjehem 0-20 år -2 965 -2 550 -3 400 -2 600 -800  

Kontrakterat jourhem -218 -285 -285 -285 0  

Familjehem 0-20 år, 
extern regi 

-2 782 -3 070 -2 500 -2 500 0  

Behandlingsaktiviteter 
öppen vård unga 

-132 -200 -200 -200 0  

Kontaktpersoner BoU 
SoL 

-1 515 -1 290 -1 290 -1 290 0  

Kontaktfamilj BoU SoL -941 -800 -1 005 -800 -205  

Handläggning 
kontaktpersoner SoL 

-291 -275 -275 -275 0  

Individuellt 
behovsprövad 
öppenvård (Biskops-
Arnö) 

-2 194 -2 100 -2 405 -2 100 -305  

Familjebehandling -3 178 -3 230 -3 279 -3 279 0  

Ungdomscoaching -832 -1 230 -1 230 -1 230 0  

Förebyggande arbete 
barn och unga 

-33 0 0 0 0  

Familjerätt -1 030 -1 257 -1 257 -1 257 0  

Familjerådgivning -226 -245 -300 -300 0  

Summa Individ och 
familjeomsorg 

-37 835 -36 628 -39 745 -37 005 -2 740  

       

Handläggning 
försörjningsstöd 

-2 043 -1 993 -1 993 -1 993 0  
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Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Försörjningsstöd -12 295 -10 100 -12 000 -10 300 -1 700  

Sociala jourboenden 146  0 0 0  

Summa Ekonomiskt 
bistånd 

-14 192 -12 093 -13 993 -12 293 -1 700  

       

Arbetsmarknadsåtgärd
er 

-2 339 -1 050 -1 700 0 -1 700  

Summa 
Arbetsmarknadsåtgä
rder 

-2 339 -1 050 -1 700 0 -1 700  

Totalt -211 899 -229 882 -229 087 -237 626 8 539  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bilaga 5 

Budget 2014 Nämnder 

Miljö- och tekniknämnden 
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14 Uppdrag och ansvarsområde 

Mycket av det som miljö- och teknikförvaltningen arbetar med är sådant som de flesta 
av oss använder dagligen utan att reflektera över det. 

Vi ser till att du har vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna och att de 
allmänna platserna har belysning. Vi ser också till att våra naturreservat, stränder och 
parker sköts och att kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser 
fungerar och är säkra att vistas på. 

Vi bygger, underhåller, städar och lagar maten till skolorna och förskolorna. Vi 
kontrollerar att restaurangerna arbetar på rätt sätt och att företag och industrier inte 
förorenar vår mark. Om du ska bygga nytt eller renovera ditt hus kontaktar du oss. Vi 
arbetar också med att planera var och hur kommunen ska bebyggas. 

Vi som arbetar här har vitt skilda utbildningar och arbetsområden och det gör vår 
arbetsplats dynamisk och rolig att arbeta på. Vårt arbete styrs av de beslut som fattas av 
politikerna i miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

15 Verksamhetsanalys 2014-2016 

15.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Under idékonferensen i mars 2013 presenterade ekonomer och förvaltningschefer 
standardkostnader, statistik och nyckeltal hämtad från Kommun- och 
Landstingsdatabasen - KOLADA. Tyvärr fokuserar dessa nyckeltal och KOLADA mest 
på avdelningar som bedriver sin verksamhet inom vård, skola och omsorg. Få nyckeltal 
går att hämta från databasen som har direkt påverkan på miljö- och tekniknämndens 
verksamheter. Detta gör att det är svårt att se om nämnden bedriver sin verksamhet 
extremt effektivt eller inte i jämförelse med andra. 

Nämnden hade ett besvärligt år 2012 med massor av snö, vildsvinsproblematik och en 
avstämningsfaktura avseende energi från Kraft och Kultur som gjorde att ett stort 
underskott prognostiserades. För att minimera detta gick mycket tid under augusti och 
september åt till att omfördela, ifrågasätta, omprioritera och försöka att minimera 
underskottet så mycket som möjligt. Trots de åtgärder som genomfördes uppstod i alla 
fall ett underskott som uppgick till 9,5 mkr. 

Efter genomgången som genomfördes i samarbete mellan chefer och personal förra året 
och det faktum att nämnden i budget för 2013 fick ett effektiviseringskrav på 450 tkr 
samt ska finansiera en kontaktcentermedarbetare på ca 400 tkr - gör att nämnden kan 
konstatera att det idag inte längre finns någon buffert eller "luft i systemet" som kan 
hjälpa till att parera och hantera problem med djur, stora snömängder eller in läckage av 
vatten i framtiden. 

Utbildningar och andra satsningar på personalen har dragits ner till ett minimum för att 
kunna hantera den dagliga verksamheten och den dagliga driften. 

I slutet av sommaren blev det tydligt hur effekterna av att nämnden inte har fått 
kompensation för konsumentprisindex (KPI) under flera år påverkar nämndens 
verksamheter negativt. Samtliga nämnder får årligen kompensation av 
kommunfullmäktige för lönekostnadsuppräkningar och det är ju positivt för samtliga 
nämnder och framför allt för de som har många anställda. Miljö- och tekniknämnden 
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skiljer sig betydligt åt på denna punkt, eftersom nämnden till stor del köper in tjänster 
och varor i form av byggnads- och anläggningsentreprenörer, konsulter, 
livsmedelsråvaror och materiel - i stället för att ha egna anläggningsmaskiner, egna 
snickare, elektriker, VVS-arbetare och egen livsmedelsproduktion. Självklart ska 
nämnden erbjuda medborgarna hela skolor där det inte regnar in, hela vägar där fordon 
inte får skador samt erbjuda säkra, tillgängliga och trivsamma lokaler och miljöer att 
vistas i, men i och med att kompensation för en ökning av KPI inte fördelats ut under ett 
antal år, börjar det bli svårt att lyckas med uppdraget, väldigt svårt. 

Miljö- och tekniknämnden är i mångt och mycket en serviceorganisation som stödjer de 
andra nämnderna, så att de ska kunna erbjuda så bra tjänster som möjligt för 
medborgarna. Det är våra verksamheter som bygger upp och underhåller arenan där alla 
medborgare, företagare och besökare vistas i. Det är därför viktigt att även miljö- och 
tekniknämnden verksamheter inte glöms bort. 

De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 
tekniknämnden 2013 avseende förbättrat underhåll gata/fastighet (3,5 mkr), 
kompensation för hyra på vårdcentralen (730 tkr) och 1,0 årsarbetare fastighetsstrateg 
förutsätter nämnden kommer vara kvar även 2014. 

15.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Ökat behov av bidrag för bostadsanpassning 18 19 19 

Ökade materialkostnader pga. volymförändring (Lokalvård) 200 250 250 

Utökade städytor (Lokalvård) 150 150 150 

    

Summa 368 419 419 

Bostadsanpassningen beräknar en ökad folkmängd med ca 140 personer/år för 2014-
2016. Den ökade folkmängden innebär att flera invånare kommer önska bidrag för 
anpassningar i hemmet. Lagen om bostadsanpassning är en tvingande lag och ges för att 
människor ska kunna bo kvar hemma längre. Antal anpassningar och deras storlek 
skiftar från år till år men trenden visar på att kostnaden ökar. 

Gatu och fastighetsavdelningen påverkas av en positiv befolkningsökning vilket leder 
till slitage på befintliga anläggningar såsom gata, park, utomhusanläggningar, ishall, 
simhall, skolor och förskolor. Exakt hur mycket detta ökade slitage kommer påverka är 
svårt att förutsäga men det kommer innebära ökade kostnader som måste rymmas inom 
den befintliga ramen om inte ytterligare medel tillförs nämnden. 

Enligt befolkningsstatistiken så kommer barn mellan 1-5 år att minska och barn och 
ungdomar i åldern 6-15 år kommer att öka och i stort sett blir det ingen större påverkan 
på driften inom miljö- och tekniknämnden avseende åren 2014-2016. 
Befolkningsförändringen kommer därför inte påverka kostavdelningen nämnvärt. 

Under 2014 prognostiserar nämnden en ökning av byggnationer i kommunen, detta 
kommer att påverka byggavdelningen och mät- kart GIS enheten. Prognosen är att 
ökningen av byggnationer är marginell och kan därför rymmas inom driften. 

Ökade materialkostnader (Lokalvård) 

Priset på tvål- och pappersprodukter ökar och det finns ingen möjlighet att minska 
kostnaderna - tvärtom ses en ökad användning, framförallt på skolor och förskolor. Ett 
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förslag är att lägga dessa inköp på respektive verksamhet, d.v.s. införa köp och sälj av 
dessa produkter för att öka kostnadsmedvetenheten. 

Utökade städytor (Lokalvård) 

Under 2012 har det tillkommit nya städytor, såsom Vårdcentralen, Mansängsterrassen 
och Solängen. Det tar ca 1 200 timmar per år att städa dessa ytor (inkl. ställtid.) En 
merkostnad på 150 tkr (2013 års lön.).  De planerade verksamhetsförändringarna som 
lokalvården inte vet något om är omöjliga att beräkna. Det finns vetskap om att någon 
typ av omflyttning kommer att ske. Då de yngre barnen vistas en stor del av dagen i 
skolans lokaler och fritidsverksamheten nyttjar allt större ytor för sin verksamhet finns 
behov av att städa dessa lokaler minst två gånger om dagen för en hälsosam 
inomhusmiljö. Även detta kräver utökade resurser. Det finns efterfrågan om att 
höghöjdsstädning och fönstertvätt ska ingå i lokalvårdens uppdrag. Hur möter 
lokalvården detta? 

15.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet 
(Gatuavdelning) 

250 1 000 0 

Nya lagkrav gällande förvaring av elavfall (Avfallsavd.) 
500 tkr 

0 0 0 

Skärpta tillståndskrav (VA-Avd) 500 tkr/år 0 0 0 

Summa 250 1 000 0 

Håbo kommun ska enligt planen "Full delaktighet i Håbo" (antagen av KF 2011-12-19) 
arbeta för att öka tillgängligheten i kommunen. Planen "Ökad tillgänglighet i Bålsta 
centrum 2004" ska revideras och åtgärder genomföras. I enlighet med Boverkets 
författningssamling ALM - Tillgänglighet på allmänna platser, BFS 2011:5 – ALM 2 
rekommenderas att vi utför tillgänglighetsanpassningar senast år 2015. 

Det finns också beskrivet i HIN – Enkelt avhjälpta hinder, Boverkets 
författningssamling BFS 2011:13 – HIN 2. För att aktivt kunna åtgärda enkelt avhjälpta 
hinder fram till 2015 krävs tillskott i budget. Revidering av planen "Ökad tillgänglighet 
i Bålsta centrum 2004" planeras till 2014 och åtgärder år 2015. 

15.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Utredningsförstärkning kring vattenfrågor (Adm. avd) 500 500 500 

Utredningsresurs centralt (MTF ledning) 0 500 500 

Kvalitetsförbättring av kommunens kart- och GIS plattform, 
geodatasamverkan och övergång till nytt höjddatasystem. 
(Adm. avd.) 

450 200 100 

Drift och underhåll Granvallen, nyöppning (Gatuavdelningen) 340 340 340 

Ökad kvalitetssatsning genom ökad vikarier (Lokalvård) 200 200 200 

Riktad satsning på kompetensutveckling inom lokalvården 
(Lokalvård) 

60 60 60 

Summa 1 550 1 800 1 700 

Utredningsförstärkning kring vattenfrågor (Administrativa avdelningen) 

För att Håbo kommun ska kunna säkerställa framtida grundvattentillgångar, trygga 
långsiktig dricksvattenförsörjning och samtidigt kunna växa i den takt som vi planerar 
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kräver det att vi arbetar strategiskt och långsiktigt med vattenfrågorna. Det finns därför 
ett behov av en resurs för hela kommunen som ansvarar för och samordnar det interna 
arbetet med att uppnå en god vattenkvalitet, främja en hållbar stadsplanering och lyfta 
vattenfrågan. Det finns ett stort behov av att strukturera upp vattenorganisationen i 
kommunen. Utredningsresurs ska arbeta utifrån vattendirektivet, kan fånga in kunskap, 
samordna och tydliggöra kommunens ansvar utifrån PBL och miljöbalken för mark- och 
vattenanvändning i planeringsarbetet samt att granska kommunala planer och 
byggprojekt. 

Utredningsresurs (Miljö- och teknikförvaltningen, ledning) 

Miljö- och teknikförvaltningen använder ofta konsulthjälp för att ta fram utredningar 
och större rapporter, till stor del skulle dessa kostnader kunna minimeras genom att 
anställa en centralt placerad resurs. 

Kvalitetsförbättring av kommunens kart- och GIS plattform, geodatasamverkan 
och övergång till nytt höjddatasystem (Administrativa avdelningen) 

Databasutveckling som avser att kompatibiliteten säkerställs mellan databaserna samt 
de verktyg och applikationer som används. Utvecklingen avser även framtida mobila 
lösningar. Om utvecklingen inte genomförs leder detta till problem med 
versionsövergångar mellan databaserna och applikationerna med driftstörningar som 
följd, samt begränsad dataåtkomst. Leverantörerna erbjuder inte support till gamla 
versioner. För att möjliggöra en övergång till nytt höjddatasystem, RH2000, behöver 
inmätningar göras i kommunen för att ha punkter att utgå ifrån. Arbetet skulle 
genomföras sommartid under två år med studenter eller praktikanter för att hålla 
kostnaden nere. I dagsläget betalar vi enskilt för olika datauppdateringar och 
information från våra myndigheter. Genom att gå med i geodatasamverkan betalar 
kommunen en fast avgift per år som ger kommunens verksamheter möjlighet att ta del 
av mängder av information från medverkande myndigheter. 

Drift och underhåll Granvallen, nyöppning (Gatuavdelningen) 

Enligt uppdrag från nämnden ska förvaltningen undersöka vad det skulle kosta att 
renovera Granvallen och driftsätta den igen. Kostnaden för framtida drift beräknas till 
340 tkr/år. 

Ökad kvalitetssatsning inom kommunens lokaler (Lokalvård) 

Inom rådande budgetram saknas utrymme för vikariekostnader. Detta leder till att 
lokalvården tvingas begränsa städningen under vissa perioder.  

Riktad satsning på kompetensutveckling inom lokalvården (Lokalvård) 

Ett stort behov av att köpa in grundutbildningen till den personal som ej genomgått en 
sådan (ca 20 personer) finns. Detta för att kunna möte dagens och framtidens behov 
med kunskap om smitta, allergier, nya ytmaterial mm. 
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15.5 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavd.) 150 0 0 

Återställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende 
(Fastighetsavd.) 

300 0 0 

Valstugor 120 0  

Summa 570 0 0 

Kostnadsförändringar internhyra 
Internhyran kostnad ökar med 1,3 mkr till 2014 

 Avfallshantering, ökad taxa (56,7% i maj 2013, 5 % till 2014) 
 Fjärrvärme, ökad avgift (2 %) 
 Vatten och avlopp, ökad taxa (11,8%) 
 Externa hyror, ökar med index (1,4%) och förhandling (2,0 %) 

Internhyrans kostnad minskar till 2014 för 

 Försäkringspremie 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavdelningen) 

Skogsbackens förskola är en inhyrd paviljong i Skokloster som ska avvecklas i samband 
med att verksamheten flyttar in i nybyggnationen av Junibackens förskola. 

Återställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende (Fastighetsavdelningen) 
Verksamheten för LSS-boenden på Oktavia har flyttat till Biskops-Arnö under tiden 
som nybyggnation pågår för verksamheten. När verksamheten flyttade dit var lokalerna 
tvungna att anpassas för de boende och verksamheten. De anpassningarna måste 
återställas då verksamheten flyttar ut. 

Valstugor 

Valstugor att köpa in eller hyra in för användning under perioden juni- september 2014 
som är valår. 
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15.6 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar 368 419 419 

Förändrade lagar och förordningar 250 1 000 0 

Kvalitetsförändringar 1 550 1 800 1 700 

Omprioriteringar 0 0 0 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 570 0 0 

Summa 2 738 3 219 2 119 

Nämnden hade ett besvärligt år 2012 med massor av snö, vildsvinsproblematik och en 
avstämningsfaktura avseende energi från Kraft och Kultur som gjorde att ett stort 
underskott prognostiserades. För att minimera detta gick mycket tid under augusti och 
september åt till att omfördela, ifrågasätta, omprioritera och försöka att minimera 
underskottet så mycket som möjligt. Trots de åtgärder som genomfördes uppstod i alla 
fall ett underskott som uppgick till 9,5 mkr. 

Ovan nämnda genomgång av reglementet, uppdraget och budgeten visade även att 
nämnden kan konstatera att det idag inte längre finns någon buffert eller "luft i 
systemet" som kan hjälpa till att parera och hantera problem med djur, stora 
snömängder eller in läckage av vatten i framtiden. Detta leder till ännu större 
utmaningar i framtiden. 

För några år sedan så genomfördes en utredning som visade på att det fanns ett eftersatt 
underhåll på kommunens vägnät som uppgick till uppskattningsvis 30 mkr. Denna siffra 
stämde för några år sedan och har förmodligen ökat sedan dess. Efter en tuff vinter kan 
vi se många hål och sprickor på kommunens vägar som måste hanteras akut, vilket gör 
att nämnden, till viss del, tvingas bortprioritera det planerade underhållet på våra vägar 
och gång- och cykelvägar ännu ett år - till förmån för lagning av så kallade pott hål. 

På samma sätt har även ett stort underhållsbehov byggts upp på fastighetssidan under 
många år. Dessa problem blir väldigt tydliga i de lokaler där kommunen har läckande 
tak. De värst drabbade skolorna och förskolorna jobbar vi nu med att laga läckorna på 
och bygga bort dåliga takkonstruktioner. Detta har gjorts på en del av Futurumskolan 
och i närtid kommer arbetet med Västerängsskolan påbörjas. Dessa satsningar är 
nödvändiga för att inte dessa byggnader snabbt ska tappa ytterligare i värde. 

Det planeras för en hel del nybyggnationer i framtiden inom bland annat Björnbro, 
Frösundavik och Draget. Detta är otroligt roligt, men det kommer även att innebära 
ökade framtida kostnader för vinterväghållning och underhåll samt krav på att vi har väl 
uppdaterade kartor till vårt förfogande. Därför föreslår nämnden att en satsning görs på 
kvalitetsförbättring av kommunen kart- och GIS-plattform och att vi går med i ett 
geodatasamverkan där kommunen får en möjlighet att ta del av mängder av information 
från medverkande myndigheter. Något som även andra nämnder och medborgarna 
kommer att ha nytta av. 

Valåret 2014 kommer kräva någon typ av valstugor. Om förvaltningen hyr in eller 
köper in valstugor är ännu inte klart. Men en kostnad för valstugor kommer kommunen 
få och dessa är budgeterade som lokalförändringsbehov. 

En satsning som föreslås från nämndens sida är att lokalvården ges medel till 
utbildningsinsatser som kommer leda till bättre kvalitet och kunskap inom smitta, 
allergier, nya ytmaterial, med mera. 
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De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 
tekniknämnden 2013 avseende förbättrat underhåll gata/fastighet (3,5 mkr), 
kompensation för hyra på vårdcentralen (730 tkr) och 1,0 årsarbetare fastighetsstrateg 
förutsätter nämnden kommer vara kvar även 2014. 

16 Driftsredovisning 

16.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Miljö- o 
tekniknämnden 

-420 -300 -260 -260 0  

Tillståndsnämnden -194 -189 -189 -189 0  

Nämndsekreterare 0 -161 -161 -161 0  

       

Summa 
Nämndverksamhet 

-614 -650 -610 -610 0  

       

MTF-ledning -1 351 -1 831 -1 803 -2 303 0  

Ofördelade medel 0 0 0 0 0  

Summa MTF-
Ledning 

-1 351 -1 831 -1 803 -2 303 0  

       

Administrativ stab gem -973 -1 328 -1 328 -1 328 0  

Miljöstrategiska 
enheten 

-1 249 -847 -847 -847 0  

Energirådgivning 0 0 0 0 0  

Kommunikation -138 0 0 0 0  

Mät, kart o GIS -1 386 -1 495 -1 425 -1 875 450  

 

Summa 
Administrativa 
avdelningen 

-3 746 -3 670 -3 600 -4 050 450  

       

Bygg -684 -900 -900 -900 0  

Summa 
Byggavdelningen 

-684 -900 -900 -900 0  

       

Miljöavdelning, stab -742 -1 055 -1 055 -1 055 0  

Miljöskydd -601 -474 -474 -474 0  

Hälsoskydd -569 -458 -458 -458 0  

Livsmedel -41 -213 -213 -213 0  

Summa 
Miljöavdelningen 

-1 953 -2 200 -2 200 -2 200 0  

       

Kommunvägar -7 626 -4 500 -5 000 -5 000 0  

Gång och cykelväg, 
kommunvägar 

-144 -300 -500 -500 0  
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Tkr Utfall 2012 
Prognos 

2013 
Budget 

2013 
Budget 

2014 

Förändring 
budget 
13/14 

No
t 

Statskommunala 
vägar 

-4 242 -4 438 -4 138 -4 388 250  

Gång- och cykelvägar 
statskommunala 

0 0 0 0 0  

Stöd till enskild 
väghållning 

-355 -365 -330 -330 0  

Gatu- och 
gångvägsbelysning 

-5 078 -4 700 -4 100 -4 100 0  

Trafiksäkerhetsrådet 3 -25 -25 -25 0  

Parkeringar -307 -255 -50 -50 0  

Gatu/park drift och 
underhåll 

-5 066 -5 228 -4 958 -4 958 0  

Parkverksamhet -3 236 -1 825 -1 875 -1 875 0  

Gårdsanläggningar -2 300 -2 123 -2 539 -2 539 0  

Utomhusanläggningar -2 116 -2 006 -2 250 -2 590 340  

Ishall -2 866 -2 490 -2 490 -2 490 0  

Simhall -3 131 -2 800 -2 800 -2 800 0  

Buss, bil och 
spårbunden trafik 

-506 -655 -655 -655 0  

Summa 
Gatuavdelningen 

-36 970 -31 710 -31 710 -32 300 590  

       

Skolmåltider, förskola -8 960 -8 813 -8 868 -8 868 0  

Skolmåltider, skola -17 115 -16 981 -17 042 -17 042 0  

Skolmåltider, 
gymnasieskola 

-2 026 -2 259 -2 276 -2 276 0  

Restaurang Pomona -928 -1 720 -1 725 -1 725 0  

Summa 
Kostavdelningen 

-29 029 -29 773 -29 911 -29 911 0  

       

Bostadsanpassning -2 773 -2 650 -2 650 -2 668 18  

Fastighetsintäkter 104 876 111 064 110 724 110 724 0  

Adm 
fastighetsförvaltning 

-3 895 -4 312 -4 351 -4 351 0  

Tillsyn och skötsel -7 835 -6 720 -6 720 -7 290 570  

Avhjälpande underhåll -6 310 -6 097 -6 097 -6 097 0  

Planerat underhåll -6 390 -7 500 -7 500 -7 500 0  

Media försörjning -21 157 -18 300 -18 600 -18 600 0  

Övriga fasta kostnader -67 506 -72 463 -71 906 -71 906 0  

Lokalvård -11 288 -10 822 -10 700 -11 310 610  

Summa 
Fastighetsavdelning
en 

-22 278 -17 800 -17 800 -18 998 1 198  

       

Summa Miljö- och 
teknikförvaltningen 
(exkl. VA & Avfall) 

-96 625 -88 534 -88 534 -91 272 2 738  
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Samrådsmöte angående räddningstjänstens budget 2014 
Tid: 2013‐04‐08 09:30 
Plats: Enköping 
Närvarande: 
Enköping  Håbo  Räddningstjänsten   
Anna Wiklund  Agneta Hägglund  Rickard Westning   
Kenneth Löthegård  Per Kjellander     
Synnöve Fridén  Vipul Vithlani     
Paula Hautala       
 
Räddningschefen och kommundirektörerna har kommit överrens om att se över möjligheten 
att för 2014 överföra det statliga bidraget för krishanteringsarbete till respektive 
kommunstyrelse. Bidraget förväntas vara 1,5 milj. för 2014. 
 
Räddningstjänsten har med denna förutsättning inventerat förbundets budgetbehov för 
2014. En sammanställning har presenterats för kommunernas ekonomichefer. 
Räddningstjänstens budgetbehov för bibehållen verksamhet under 2014 är 50,1 milj. i 
medlemsbidrag.  
 
En stor kostnad för räddningstjänsten är kostnad för kapitaltjänst. Förbundet bildades 2008 
med 1,2 milj. i kapitaltjänstkostnad. En inventering av förbundets fordonspark visar ett 
behov på 3,4 milj. Denna kostnad kommer inte att uppstå under 2014 men ger ett framtida 
årligt underskott. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för 2014 är en uppräkning på 2,4 %.  
 
För att skapa förutsättning för kommunerna att bygga upp en starkare organisation för 
säkerhetsarbete överlämnas 1,5 milj. av räddningstjänstens budget till kommunerna. 
 
Räddningstjänsten får ett utökat uppdrag att utbilda kommunens personal inom området 
säkerhet. Under 2014 innebär detta HLR, Systematiskt Brandskyddsarbete samt 
brandsäkerhet. Utbildningarna ska göras tillgängliga för kommunens anställda och utföras 
inom räddningstjänstens budgetram utan kostnad för förvaltningarna. Utöver dessa 
utbildningar ska räddningstjänsten utbilda skolelever och vårdpersonal som tidigare. Även 
dessa utbildningar sker utan kostnad för förvaltningarna. 
 
Räddningstjänstens nya uppdrag ska beskrivas i en reviderad förbundsordning och i avtal 
med kommunerna. Förbundsordningen bör beslutas i kommunfullmäktige under 2013. 
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Räddningstjänstens budget för 2014 redovisas nedan. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agneta Hägglund      Anna Wiklund 
Direktionens ordförande      Kommunalråd Enköping 
Kommunalråd Håbo 

Budget 2014    Kommentar 

Medlemsbidrag 2013  46 300 000   

Uppräkning 2,4 %  1 111 200   

Krisberedskap  1 500 000  Anslag för krisberedskap lämnas till kommunerna 

Utbildning kommuner  1 200 000  1 500 anställda och 3 000 elever årligen 

Totalt behov 2014  50 111 200   

Fördelning 2014 

Håbo kommun 35 %  17 540 000

Enköpings kommun 65 %  32 570 000

Totalt medlemsbidrag 2014  50 110 000
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~ HÅBO 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 95 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

KS 2013/46 

Redovisning av beredd motion angående åtgärder för en bra 
Västerängsskola, motionärer Carina Lund (M), Karl-Henrik Nan
ning (M) och Karl-Axel Boström (M) 

Sammanfattning 
Omfattande byggtekniska brister och skador har konstaterats i Västerängs
skolan i fonn av läckande tak, fuktskador i byggnadens ytterväggar, uttjänta 
fönsterp8.11ier med mera. Miljö- och tekniknälllnden redovisar ett större an
tal åtgärder dels för att åtgärda de byggtekniska bristerna och skadorna san1t 
dels för att anpassa lokalerna till skolans behov. Den totala kostnaden för 
detta är beräknad till 35,2 Mkr. Åtgärderna beräknas genomföras nnder en 
treårsperiod. 

I san1bmd med fullmäktiges sammanträde 2013-03-25, beslöt fulhnäktige 
att överlämna en motion om Västerägsskolan till kOlmnunstyrelsen, för be
redning. 

I motionen föreslås en rivning och nybyggnation av Västerängsskolan för att 
skapa en hälsos8.1n byggnad med en plmering som är anpassad till dagens 
pedagogik. Motionärerna mser att det svårligen går att åtgärda alla problem 
så att en god byggteknisk stmdard nppnås tillsammans med en god inre mil
jö. 

Av kommnnk8.11s1iets yttrmde över motionen framgår följ8.11de i samman
fattning: 

Skolm byggdes om mellan år 200 l och år 2003 till en total kostnad av . ca 
83,0 mkr inklusive nybyggnation av sp0l1hall på ca 14,5 mkr. Det bokförda 
värdet uppgick till 2,5'mkr umm ombyggnationen det vill säga år 2001. 
Skolmlln)'nm1er idag 464 elever. 

Av konmmnens bal8.11sräkning fr8.1ngår det att det bokförda värdet per 31 
december 2012 uppgår till 52,8 mkr, varav sporthallen 7,2 mkr. De totala 
avskrivning8.1'lla under åren efter fardigställ8.11det av skolan ink!. sporthallen 
uppgår till 30,0 mkr, umebär8.11de ca 3,0 mkr i årlig avskrivning eller vär
deminskning. 

Merkostnaderna. åren 2010-2012 på grund av konstruktionsfel 
Med anledning av att skolan haft konstruktionsfel har milj ö- och teknikför
valtningen under åren 20 l 0-20 12 haft kostnader i både drift- och invester
u1gsbudget om ca 2 200 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING I~r 2013.1669 
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KS 2013/46 

Kostnaderna åren 2010-2011 för att anpassa lokaler till skol811S behov 
Under våren 2010 utreddes behovet av ornbyggnation för att skapa större 
klassl11m på Västerängsskol811. De åtgäTderna som framtogs då kostnadsbe
räknades till totalt l 764 tkr. Efter prioriteringar genomfördes de mest nöd
vändiga åtgärder för 196 tkr. 

Under våren 2011 gjordes ytterligare en genomgång av behovet för om
byggnation ett omtag för åtgärderna med en lägre kostnad, som då beställ
des. Kostnaden blev då 406 tkr. 

Vid underh811dskontakt med kommunens fastighetsavdelning, så är bedöm
ningen att efter de ombyggnads- och renoveringsåtgärder som är föreslagna 
och de tillkOlmn811de arbeten som beställs av skolförvaltningen för att an
passa verks81nheten till nu rådande förutsättningar, konuner skol811 att ha 
välfungerande lokaler. 

Nybvgl:!l1ation av befintlig skola i enlighet med motionärernas förslag: 

Alternativet till att bygga om skolan helt uppskattar fastighetskontoret till 
100-150 mkr för en skola av motsvar811de storlek. Där till tillkommer ut
r811gering (direktavskrivning) av den befmtliga skol811 exklusive spolihall på 
ca 46,0 mkr som är direkt resultatpåverkande. KOl11lnUllen har även lån på 
motsvarande SUlllilla det vill säga på 46, O mkr. 

Investeringen måste fmansieras genom nyupplåning. Om finansiering måste 
ske med upplånade medel kOl11lner räntekostnaden för det nya lånet att upp
gå till ca 4,5 mkr vid en ränta på 3 procent. 

/0 
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Nedan redovisas effekter på kapitalkostnaden for båda altemativen. 

Åtgärder av konstruktjons~ 
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Kapitalbelopp för invester- 35,2 mkr 150 mkr 
mg 

Befintligt bokfört värde på 46,0 mkr 46,0 mkr 
anläggningen = befintHga 
lån 

Summa kapital 81,2 mkr 196,0 mkr 

Åtgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Ränteko stnad 3 % 2436 tkr 5 880 tkr 

Avskrivningskostnad 33 år 2460 tkr 4545 !kr 

Summa kapitalkostnad 4896 tkr 10425 tkr 

1) Vid nybyggnation kommer avskrivningskosmaden på den befintliga skolan att belasta resultatet, beslutande 
aret. Den årliga avskrivningskostnaden vid nybyggnation är ber1iknad på det nya a.nskaflllingsvärdet för skolan. 

Detta kommer att ge stora ekonomiska konsekvenser for kommnnen, då ny
upplåning måste ske och driftkostnadema kommer att öka for kommunen i 
och med att kapitalkostnader blir högre med nybyggnation. Däliill tillkom
mer kostnaden fcir utrangering av det bokfcirda värdet på den befintliga an
läggningen vilket konllner att belasta resultaträkning. Det år den befintliga 
anläggningen rivs. 

Det befintliga lånet för ombyggnationen på Västerängsskolan åren 2001-
2003 minus värdeminskningen kon1ll1er kOlmmmen att ha kvar om byggna
den Iivs. 

Skolfcirvaltningen har fått en fcirfrågan från kOl1llnunstyrelsens forvaltning 
om ett yttrande angående motionen "Atgärder fcir en bra Västerängsskola". 

Skolfcirvaltningens uppfattning är att nuvarande skolbyggnad, fcirutom ta
ken, hal' stora möjligheter att byggas om till en väl fungerande skola utifrån 
dagens pedagogik. Jämfcirelser kan göras med Futurumskol811 där ombygg
nationen blev mycket lyckad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1669 
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Viktigt i sammanhanget är att flera av nuvarande byggnader inom kommu
nen avseende främst förskoleområde är paviljonger och bör så småningom 
bytas mot mer permanenta lokaler. Utifi'ån de behov som skolförvaltningen 
nämner bör kommunens mer omfattande investeringsmedelläggas utifrån 
ett bredare perspektiv, snarare än priOlitering aven ny Västerängsskola." 

I samband med kommunfullmäktiges åtenemittering av ärendet, tillkom en 
begäran om att det fi'amtida behovet av skollokaler ska redovisas. 

S8.lllinanfattande bedömning 

S8.lllill8.lllattningsvis äJ: bedömningen från kommunstyrelsens förvaltning att 
den befintliga anläggningen för Västerängsskol8.l1 behålls, men att de åtgär
der som föreslagits av milj ö- och tekniknänlllden genomförs. 

Det som motionärema föreslagit, att skolan ska 8.llpaSSas till dagens behov 
och att det ska noga utredas tillSaDl1ll8.l1S med skolförvaltningen ligger helt i 
linje med det som milj ö- och tekniknämnden har föreslagit. Bedömningen 
från konmmnstyrelsens förvaltning är att det genomförs i s8.lnb8.lld med de 
övriga åtgärder för tak etc. 

I samband med redovisning till fullmäktige av yttrandet över motionen, 
2013-04-22, beslöt fulhnäktige att genom minoritetsåtelTemiss återföra ären
det till kommunstyrelsen för fömyad beredning där frarntida behov av skol
lokaler ska frarngå .. 

Beslutsunderlag 
Motion - Åtgärder för en bra Västerängsskola 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 18. 
Tjänsteskrivelse 2013-03-26 
Konlllmnstyrelsens fdrslag till beslut 2013-04-08, § 77 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 33 
Arbetsutskottets beh8.lldling av ärendet 2013-04-07, § 76 
Tjänsteskrivelse från fastighetsavdelningen, 2013-05-13. 

KOnlllll111stvrelsens behandling av ärendet: 

Vid dagens sammanträde föreligger en kompletter8.llde skivelse från milj ö
och teknikförvaltningen. Av skrivelsen framgår förutom en redovisning av 
byggtelmiska blister och byggfel i skol8.ll med vidhäng8.llde kostnadsberäk
lungar för att åtgärda dessa S8.l11t även en bedönllung av behovet av nypro
duktion av skollokaler. Av bedömningen fr8.lllgår att behovet aven till
konllll8.llde skola k8.ll konlIna l111der åren 2019/2020. 

Fastighetschefen medverk8.l· vid ärend. eAenomgången. 
IS 

EXPEDIERAD SIGlxi\TUR UTDRAG8BESTYRKNING Hr 2013.1669 
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Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast förslag om att mo
tionen ska avslås föreligger. 

Ordfdranden prövar avslagsförslaget och finner att styrelsen beslutar i en
lighet med detta. 

Ordföranden godkärmer att Carina Lund (M) till protokollet får foga en 
skriftlig protokollsanteckning enligt följande: 
" Ärendet har inte kunnat behandlas på ett kOlTekt sätt på grund av bristfEH
liga underlag som presenterats och beslut om att införskaffa baracker har ta
gits imlan det funnits beslut från KF. Politiken har därmed marginaliserats 
och detta anser vi i.nte vara kOlTekt. Den politiska processen måste alltid be
aktas och åtgärder får inte vidtagas som binder npp kommunfullmäktiges 
politiker. I det nya underlaget fimls beskrivit konsekvensema av den kost
nad som ytterligare kommer att belasta närrulden om man inte får de begärda 
penganl8.. " 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

EXPEDIERAD SIGI~ATUR UTDRAGSBESTYRK~11NG 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

Kompletterande information Beskrivning av nuläge - Renovering 
av Västerängsskolan 

Beskrivning av nuläge - Renovering av Västerängsskolan 

Västerängsskolan har under senaste åren drabbats av takläckage. I syfte att 
åtgärda taken och även få ett helhetsgrepp på byggnaden har en utredning 
genomförts. Utredningen kunde konstatera behov av flera åtgärder som har 
kostnadsberäknats. 

Bakgrund 
Behovet av renovering av taket har vaTit känt sedan 20 Il då skolan 
drabbades svårt av inläckage från tak. Då läckagen påverkar arbetsmiljön i 
byggnaden har även Milj ö- och hälsa varit inkopplade och bevakar ärendet, 
se även TSTN201112 Ecos 2011-39. 

Då flera skolor var drabbade av läckage gjordes en plan för att åtgärda dem. 
Futurum prioriterades först då den byggnaden även hade andra 
miljöproblem inomhus. Därefter skulle Västerängen och Fl~degård 
genomföras. 

Upphandling för renovering av Västerängen gjordes under våren 2012 och 
upphandlingskontrakt skrevs den 25 juli. Upphandlingen gjordes som en 
totalentreprenad i samverkan. Utformning på nytt tak togs fram och 
utredning genomfördes för byggnaden som helhet för att kunna ta fram ett 
åtgärdsförslag som omfattar helheten. 

Åtgärder planerades får att kUlma påbölj as till sonnnaTen 2013 då 
ekonomiska medel fanns tillgängliga genom överföring från 2012 och 
möjlighet fanns för omprioriteringar inom ranl för att täcka upp resterande 
behov. Men två faktorer stoppade upp projektet. Dels kostnadsberäkningen 
som visade på en stöne kostnad för takkonstruktionen än uppskattat och 
dels att den ekonomiska överföringen från 2012 på 4 000 tkr inte kunde 
genomfåras. Överföringen kUllde inte genomföras då investeringen för 
renoveringen av Futurunl blev dyrare än planerat och underskottet behövde 
balanseras. Beslut togs då att balansera underskottet för Futurunl mot 
överskottet på takåtgäTder för Västerängen. Det gjordes med hänsyn till att 
Västerängen är ett så omfattande projekt att ärendet ändå behöver tas med 
politiska beslut. Därav skrevs ärendet fram och extra investeringsmedel söks 
från kommnnfullmäktige. 

Utredning och åtgärder 
Utredningen som har genomförts av byggnaden syftade tiII att ta reda på 
vilka problem som frnns från tidigare vattenskador men även för att få fram 
andra eventuella problem. I utredningen har provtagningar tagits på material 

lit 
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för att lokalisera fuktskador. Inventeringar har genomförts av 
takkonstruktion, väggkonstruktion, fönsterpartier, avloppsledningar, 
välmeledningar. Konstaterade problem och åtgärdsförslag beskrivs nedan: 

• Taket håller inte tätt under vinteltid, då brister finns med 
vänneläckage som medför isbildning som dälruner upp vatten som i 
sin tur rinner in bakvägen. Takets utfonnning ökar även risken för 
läckage med takkupoler, nivåskillnader, rämldalar, långa 
spällilVidder och konstruktionens infastningar. 

Detta åtgärdas genom att nytt ytteltak läggs men en utfomming för 
att minimera framtida risker. Det innebär en total ombyggnation med 
minimalt antal takkupoler, rällildalar, nivå- och lutningsskillnader. 
Genomföringar mellan rummen upp till vinden ses över och tätas för 
att inte ge väl'meläckage som ger isbildning. 

• Ytterväggamas nedre del, från golv och ca en meter upp, är 
påverkade av fukt. Orsaken är oklar men det kan bero på 
konstruktionsfel i vägg. Provtagningarna visar på att det gäller ca 
90% av yttervägg. 

Ytterväggens fuktskador åtgäl'das genom att byta ut hela väggpaJtiet 
med en bättre isolerad vägg som ger en mer energieffektiv byggnad. 
Genom att byta ut hela väggen underlättas även planeringen av 
proj ektet och säkerställer att saJTItliga fuktskador i väggaJl1a 
åtgäl·das. Garanti på utförande kan erhållas då tätskikt i väggen går 
att säkerställa. Ny beklädnad av ytterväggen saJmåds med 
byggavdelningen. 

• Fönsterpaltier, 81 stycken äl' uttjällta efter återkommande 
reparationer efter skadegörelse och ålder. De bör bytas för att inte 
riskera att yttersta rutan raJnlaJ' ut eller att fuktskador uppkommer. 

Detta åtgärdas genom att de fönsterpaJtier som är uttjällta byts ut. 

• Stammar för avlopp och vänne är sedan byggnaden uppfördes och 
behöver bytas. AvloppsstaJl1111en har spruckit på flera ställen i 
kryp grunden och riskerar att haverera. Vänneledningarna har tappat 
kapacitet och bör bytas och isoleras i syfte att spara energi. 

Detta åtgäl'das genom att stambyte genomförs för väl'me- och 
av loppsledningar. 

• GaJTIla fuktskador efter läckage fillilS troligen på flera ställen som 
kOlmner att upptäckas när taket byts ut. Dessa behöver åtgärdas då 
de kaJl ge en negativ påverkan på miljön inomhus. 

Detta åtgärdas genom att ta bOlt gamla fuktskador. I samband med 
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detta görs en inre renoveling av ytskikt i de mm som berörs av 
fuktskador. Golv och undertak kO!l11l1er generellt inte att bytas då de 
är i förhållandevis gott skick. 

• Dagvatten från taket leds bort via utvändiga stuprör som leds in i 
grunden för att sedan gå ut mot avloppsstammen. Då byggnaden 
tidigare har byggts ut utan att stammen har dimensionerats upp 
klarar den inte av större vattenmängder. Det innebär att vattnet i 
ledningama däms upp och läcker ut i grunden vilket kan medföra 
vattenskador. 

Detta åtgärdas genom att dagvattenledningama i mark läggs om och 
dimensioneras upp. Stnprör ska gå rakt ner i mark och anslutas mot 
de nya dagvattenledningama 

Åtgärdema är planerade att utföras i sex etapper. Etappema omfattar i stOlt 
de olika ellhetema och två allmänna onu·åden. En etapp utförs i taget och 
omfattar tak, yttervägg och invändiga åtgärder. När arbete utförs i aktnell 
etapp måste verksaniheten evakueras. Arbetsplatsdisposition är framtagen 
för att säkerställa att arbetsOlmåde mellan skola och entreprenad är tydlig. 

Av åtgärdema som utförs är ytteltak, yttervägg och dagvatten att betrakta 
som värdehöj ande för byggnaden men övriga åtgärder är att betrakta som 
vanliga underhållsåtgärder. Underhållsåtgärde111a bör utföras i samband med 
att byggnaden evakueras vilket underlättar för arbetet. 

Åtgärder för tak, yttervägg och dagvatten hade inte förhindrats genom ett 
bättre wlderhåll. Taket som reglades upp 2002 var vid uppfciralldet ett 
enklare och mindre kostsamt alte111ativ men hade förhållandevis kOli 
hållbarhet. Hållbarheten minskade även kraftigt i samband med de snörika 
vintrarlla 2010 och 2011. Fuktskad0111a i ytterväggarlla beror troligen på 
brister i konstruktionen som ger kondens i väggen. Lösningen för dagvattnet 
är en enklare lösning som genomfördes i samband med taket 2002. 
Lösningen är inte fel i sig med medför stölTe risker för stopp och 
vattenskador. 

För entreprenaden gället ansvarstider och garantitider enligt ABT 06. 
Ansvarstiden är tio år från entreprenadens godkäJmande och inleds med 
garantitid. Garantitiden är fem år för entreprenaden. Under den tiden 
ansvarar entreprenören för såväl utförd projek:tering som utförande. 
Entreprenören har en skyldighet att avhjälpa de fel som framträder. Men 
ansvarar inte för sådant som beror på beställarens bristande underhåll, 
felaletig skötsel eller förslitning. 

Ansvar efter garantitid ilmebär att entreprenören ansvarar för väsentligt fel 
som framträder om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. 
Här åligger det beställaren att visa att entreprenören ansvarar för felet. 
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Evakuering av verksamheten 
För att möjliggöra entreprenaden behöver delar av verksamheten evakueras 
enligt etapp indelningen. För detta är två paviljonger är beställda som 
konuner att ställas upp i två våningar. Varje paviljong har åtta klassmm plus 
lärarrum, så totalt ger båda paviljongerna 16 klassrum. 

Bygglovet är klart och markarbeten konuner att kunna påbörjas for att få 
forsta paviljongen inflyttningsklar till den 15 augusti och den andra 
paviljongen till den 5 september. 

Paviljongema har en hyreskostnad på 200 tkr per månad och uppsägningstid 
på 9 månader. 

Ekonomi 
Atgärderna finansieras genom investeringsmedeL I ett tidigt skede togs 
investeringsbudget fram utifi'ån en uppskattning av behovet på åtgärder. 
Utredningen visade att behovet av åtgärder var större än forväntat. I första 
hand är det konstruktionen för taket som har blivit avseväl1 mer omfattande 
för att erhålla en konstruktion med minsta möjliga risk för franltida 
problem. Men även omfattningen av fuktskadoma i yttervägg var större än 
forväntat. 

Nedan redovisas kostnader för huvuddelama i projektet. 

Ekonomisk kalkyl 
Yttel1ak 16500 

._-~~--_._-" .. _.,._--_ .. , .. __ .. _----_._-_._-, .. - .. -... _--------_ ..... _--------_._--_ .. _ .. 
_X!1~~ti:.g!L____.______.._____~_Q90 _ 
Fönster 700 
.-..•. -------,-... --.----.-.---.---.,-- ......... ---.. ----".-" ...•...•. - ..... -.---.,-, .... --.--

__ §tam~yt~____ ....... ____ . ___ ~2QQ_ 
Jl~~el1'Ov~~~,IL..__________LZQQ.. 
..!2:J:g:-'.att~~_____________.2_9_0Q 
..l?V~ll~r~~g_______ ___ .. _______ 4 9QQ 
Byggherrekostnad 400 
Preliminär kostnad: 34 000 

För att kunna genomföra projektet behöver extra investeringsmedel beslutas 
av kOl1m1Uufullmäktige. Inom milj ö- och teknikl1änmden har omdisponering 
gj0l1s inom ranlen for investeringsbudget 2013. Förslag till budgetplan visas 
nedan. 

Budgetplan 2013 2014 2015 

Total budget: Il 000 19000 4000 
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Om konmlUnfullmäktige inte tillsätter extra investeringsmedel kan MTN 
under 2013 använda de medel som fimls tillgängliga, 3 250 tkr. Det går 
dock inte att genomföra någon del av renoveringen för dessa medel. Alla 
delar i renoveringen måste löpa parallellt. Men i och med de medel som 
finns tillgängliga fums täckning för etablering av paviljonger, hyra av 
paviljonger, arkitekt och konsultkostnader. 

Utfall för 2013 per den 2 maj 2013 
Konsulttjänster 48 tkr 

Kommande kostnader under 2013 om inte extra investeringsmedel tillsätts: 
Hyra paviljonger l 000 tkr 
Etablering av paviljonger I 000 tkr 
Arkitekt för ombyggnation 100 tkr 
Material för plåt och fönster 400 tkr 
Byggherrekostnad, bygglov 1111n 200 tkr 

Investeringsmedel som läggs på renoveringen kOlnmer hanteras som övriga 
fastighetsinvesteringar. Därigenom kommer skolan inte påverkas aven ökad 
driftko stnad. 

Tidplan 
Totalt beräknas renoveringen ta 16 månader från byggstart. För att 
säkerställa en byggstmi vecka 33 behöver beställning av takplåt och fönster 
genomföras vecka 22. Beställningen görs då för projektets första etapp, till 
ett belopp av 400 tkr. 

Beslut för entreprenaden 
Entreprenadkontrakt ska miljö- och tekniknänmden besluta om att skriva 
under. Dock kan det inte skrivas under förrän kOlnmunfullmäktige har tagit 
beslut om extra tillsatta medel. Om tidplan OVa11 ska hålla förutsätts beslutet 
att tas den lOjuni med omedelbar justering. 

Ombyggnation för verksamheten 
Efter att skolan byggdes om till Skola2000 har diskussioner fÖlis om behov 
av ombyggnation. Flera åtgärder är genomförda under åren men skola11 
upplever fOlifarande att ett behov films. 

Arkitekt är a11litad för att tillsammans med skolan ta fram förslag till 
ombyggnation för att kunna bedriva skolverksamheten mer effektivt. Ett 
fcirslaget beräknas vara färdigt till slutet av maj månad. Förslaget ilmefattm· 
inte ombyggnation för tillagningskök då det har behandlats i ett sepm'at 
ärende. Befintligt mottagningskök är fcirhållmldevis nytt och är godkänt för 
den livsmedelshantering som är i dagsläget och allses därför inte som en 
prioriterad investering. 

Ombyggnationen av skolml konnuer att bedrivas parallellt med 
renoveringen men med en separat budget. En tidig uppskattning av kostnad 
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för ombyggnation är gjord på 2 500 tkr. Det baseras på ett 
ombyggnadsförslag och kostnadsberäkning som gjordes för skolan 2010. 

Investeringen för ombyggnationen kOlmner efter genomförandet att 
beräknas som ett hyrestillägg. Det medför en ökad driftkostnad för 
skolnäl1mden på 200 - 300 tkr per år. 

Ny skola som alternativ 
Som alternativ till renovering och ombyggnation har frågan kommit upp om 
nybyggnation av skola kan vara ett alternativ. Nybyggnation skulle grovt 
kunna ilmebära en tidplan enligt: 

2013 
aug-dec 
2014 
Jall-Jun 
aug-dec 
jall-jun 
sep 
2015 
jan-dec 
2016 
Jan 

Utredning av befintlig skola I ny skola 

Förstudie av ny skola 
Upphandling 
Projektering 
Byggstart 

Byggnation 

Inflyttning 

Frarn tills en ny skola kan stå på plats behöver verksalnheten bedlivas i 
alldra lokaler. Troligt är att verkSalnlleten inte får bedrivas i lokalerna utall 
måste evakueras. Enligt skolfcirvaltningen films inte utrynmle i de befintliga 
skolorna fcir evakuering och därfcir behöver paviljonger ställas upp. Behovet 
av paviljonger blir mer än dubbelt upp mot vad som är inplanerat för 
renoveringen, fcir att inrymma samtliga klasser och specialsalar. Det skulle 
troligen innebära en hyra på ca 500 tkr per månad. Totalt innebär det en 
hyreskostnad på 14,5 mkr för hela perioden. 

Ekonomiska konsekvenser fcir en nybyggnation beskrivs i KS2013/46 nr 
2013.867. 

Bedömt behov av nybyggnation av skola 
Enligt den aktuella befolkningsprognosen kOllllller alltalet elever i 
grundskolall under perioden 2013 till 2020 som mest att uppgå till 2880 
elever. Se nedanstående tabell. 

Skola inkl förskoleklass 
A/der 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6-9 1200 1162 1167 1156 1113 1095 1038 1025 1009 
10-12 816 864 890 896 900 878 900 853 851 
13-15 739 774 797 818 867 892 899 902 881 
Summa 2755 2800 2854 2870 2880 2865 2837 2780 2741 

/9 
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I dagsläget (maj 2013) administrerar förvaltningen 2793 grundskolelever. 
2288 av dessa går i kOlmnunala skolor i kommunen, 414 i fristående skolor i 
kommunen (Mill 72st, Potentia l47st, Läraskolan 195st) och 9lst går 
externt i annan konm1un. 

Den maximala kapaciteten i de skolor som fUllS idag (med Potentias nya 
skola fårdigbyggd) uppgår till 3000 elever, inräknat att Gröna Dalen 
inrymmer förskola motsvarande fyra avdelningar. När behovet av att 
disponera delar av den skolan till förskola försvinner tillkommer 160 
skolplatser. 

Svårigheten med att bedöma om och när en ny skola behöver byggas ligger i 
hur exploateringshastigheten kO!11lner att se ut i den närmaste framtiden. Här 
hade en bostadsförsörjningsplan varit till hjälp. I avsaknad aven sådan plan 
gmndar sig bedömningen av när en ny skola behöver byggas på 
skolförvaltningens egna gissningar. 

Om man antar att inflyttningen i Frösundaviksområdet börjar 2014 och 
pågår till 20 16 med ett totalt tillskott av ca 240 b81n1elever och att 
byggnationer i centrum kan bidra med en ökning av banvelever med ca 50 
b81n1elever under S81nma period for att ytterligare öka när utbyggande av 
centmm t81' fart efter 2015, kommer behovet aven ny skola att uppträda 
forst in mot 2020. Skolförvaltningens bedömning är alltså att en ny skola 
skulle behöva stå färdig 201912020 utgående från det vi vet idag. 

Förskoleutbyggnad 
Skolforvaltningen bedömer dock att ett flertal förskolor behöver byggas 
under de nfuu1sta åren. Dels för att ersätta hyrda och slitna lokaler, dels for 
att möta ett ökat behov av platser utifrån den exploatering S0111 sker. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul.vithlani@habo.se 

Motionssvar - Atgärder för en bra Västerängskola 

Sammanfattning 
Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion om att kOlllinun
fullmäkLige beslutar att genom en nybyggnation av Västerängsskola skapa 
en hälsosam skolbyggnad med en planering som ffi' anpassad till dagens pe
dagogik. 

Av motionen framgår att Västerängsskola måste åtgärdas för stora byggfeL 
Motionärema anser att det svårligen går att åtgärda alla problem genom att 
åtgärda de pro blem som man ser idag och anser att sko lan har många stora 
fel att det aldrig kan bli riktigt bra genom att bara åtgärda det som syns. 

Vidare franlgår av motionen att skolan ska anpassas till dagens behov och 
att det är viktigt att en utredning genomförs som tar hänsyn till att dagens 
Västerängsskola behöver helt ny inre arkitektur. Detta anser motionärerna 
ska noga utredas tillsammans med skolförvaltningen. 

Motionssvar 

Miljö- och teknikförvaltningen hal' genom en extern konsult tagit fram fel 
och brister i Västerängsskola och även tagit fram eventuella problem som 
kan uppstå i framtiden med den nuvarande konstruktionen. Utredningen har 
konstaterat nedanstående problem och milj ö- och telmiknänmden har be
handlat frågm12013-03-18, MIN § 27. 

• Takets konstruktion ökar risken för läckage med nivåskillnader, 
rfumdalar, långa spffimvidder och konstruktionens infastningm·. 

• Ytterväggarnas nedre del, från golv och ca en meter upp, är påverka
de av fukt vilket kml bero på konstruktionsfel i vägg. Gäller ca 90% 
av yttervägg. 

• Fönsterpmiier, 81 stycken ffi' uttjänta efter återkOlmmmde reparatio
ner efter skadegörelse. 

• Stam byte behöver göras. Avloppsstannnen riskerar att haverera på 
grund av ålder. Värmeledningmua hm' tappat kapacitet och bör bytas 
i syfte att spara energi. 

• Gamla fuktskador efter takläckage i vissa illllerväggar. 
• Dagvatten från taket leds bOli via inbyggda ledningm' som är under

dimensionerade. 

Förvaltningen har på nämndens smllinanträde presenterat 2 olika alternativ. 
Alternativ 2, vilket är huvudalternativ, beräknades kosta 32,7 mkr och 
nänmden föreslog att konununfullmäkLige skjuter till medel för genomfö-
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rande under 3 år. År 2013 beräknas kostnaderna uppgå 11,0 mkr varav ca 
3,3 mkr kunde nålmlden omdisponera inom ramen för investeringsbudget, 
vidare har nämnden föreslagit att 7,5 mkr anslås av kommunfullmälctige. 
För åren 2014-2015 begär nänmden att kOlmnunfullmäktige anslår 19,0 re
spektive 3,0 mkr för projektet. 

Ombyggnation Västerållgsskola åren 2001 -2003 
I samband med att konlllllmen beslutade om att genomföra konceptet skola 
2000 år 1996 investerades ca 340 mkr i ombyggnation av kon1l11Unens samt
liga skolor. 

För Västerängsskolan påbörjades ombyggnation år 2001 och slutfördes år 
2003. Totalt så kostade investeringen i ombyggnation på Västerängsskolan 
ca 83,0 mkr inklusive nybyggnation av sporthall på ca 14,5 mkr. Det bok
förda värdet uppgick till 2,5 mkr ilman ombyggnationen det vill säga år 
2001. Skolan imyn1ll1er idag 464 elever. 

Av kommunens balansräkning franlgår det att det bokförda vål'det per 31 
december 2012 uppgår till 52,8 mkr, varav spOlihallen 7,2 rnkr. De totala 
avskrivningarna under åren efter färdigställandet av skolan ink!. sporthallen 
uppgår till 30,0 mkr, innebärande ca 3,0 mkr i årlig avskrivning eller vär
deminskning. 

Merkostnaderna, åren 20 l 0-20 12 på grund av konstruktionsfel 
Med anledning av att skolan haft konstruktionsfel har miljö- och teknikför
valtningen under åren 2010-2012 haft kostnader i både drift- och invester
ingsbudget om ca 2 200 tkr, vilket framgår av tabellen nedan. 

Utfall drift, tkr År 2010 År 2011 År 2012 
Snöröjning tak 84,0 87,0 -
Fuktskador 3,0 358,0 -

Utfall investering 
Verksamhetsanpassning 196,0 406,0 -
Takåtgärder - 290,0 768,0 
Summa 283,0 1141,0 768,0 

Kostnaderna åren 2010-2011 för att anpassa lokaler till skolans behov 
Under våren 2010 utreddes behovet av ombyggnation för att skapa större 
klassrum på Västerängsskolan. De åtgål'derna som framtogs då kostnadsbe
räknades till totalt l 764 tkr. Efter prioriteringar genomfördes de mest nöd
vändiga åtgärder för 196 tkr. 

Under våren 2011 gjordes ytterligare en genomgång av behovet för om
byggnation ett omtag för åtgärdema med en lägre kostnad, som då beställ
des. Kostnaden blev då 406 tkr. 
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Vid underhandskontakt med konl111l1nens fastighetsavdelning, så är bedöm
ningen att efter de åtgärder som är fcireslagna enligt altemativ 2 och de till
kommande arbeten som beställs av skolförvaltningen för att anpassa verk
samheten till nu rådande fcirutsättningar, kommer skolan att ha välfunge
rande lokaler. Dessutom kommer de årliga kostnadema som belastar miljö
och teknikförvaltningen att minska, se tabellen ovan. 
Vidare uppskattar fastighetsavdelningen att det behövs ca 2,5 mkr fcir att 
anpassa lokalema till skolans behov. Uppskattningen är gjord på inventering 
våren 2010 och tillkommande kostnader för anlitande aven arkitekt. En mer 
noggram1 kalkyl på kostnadema konuner att presenteras efter det att skol
och milj ö- och teknikfcirvaltningen har gjort en ny inventering på behovet av 
anpassning av lokalerna på Västerängsskolan. 

Totalt är kostnaderna fcir att åtgärda konstruktionsfel och anpassning av lo
kaler till skolans behov beräknande till 35.2 mkr. Om finansiering måste ske 
med upplånade medel kommer räntekostnaden för det nya lånet att uppgå 
till ca l, l mkr vid en ränta på 3 procent. 

Nybvggnation av befintlig skola 

Motionärerna anser att eftersom det films så många kända pro blem och för
modligen ett stort antal okända problem att det är dags att inse att skolan 
helt behöver byggas om. 

Alternativet till att bygga om skolan helt uppskattar fastighetskontoret till 
100-150 mkr för en skola av motsvarande storlek som Västerängsskola. Där 
till tillkon1ll1er utrangering (direktavskrivning) av den befintliga skolan ex
klusive spolihall på ca 46,0 mkr som är direkt resultatpåverkande. KOlllinu
nen har även lån på motsvarande SUlllina det vill säga på 46,0 mkr. 

Investeringen måste finansieras genomnyupplåning. Om finansiering måste 
ske med upplånade medel konuner räl1tekostnaden för det nya lånet att upp
gå till ca 4,5 mkr vid en ränta på 3 procent. 

Nedan redovisas effekter på kapitalkostnaden för båda alternativen. 

Åtgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Kapitalbelopp för invester- 35,2 mkr ISO mkr 
ing 

BefIntligt bokfört värde på 46,0 mkr 46,0 mkr 
anläggningen = befintliga 
lån 

Summa kapital 81,2 mkr 196,0 mkr 
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Åtgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Räntekostnad 3% 2436 tkr 5 880 tkr 

Avskrivningskostnad 33 år 2460 tkr 4545 tkr 

Summa kapitalkostnad 4896 tkr 10425 tkr 

1) Vid nybyggnation kommer avskrivningskostnaden på den befintliga skolan att belasta resultatet, beslutande 
året. Den årliga avskrivningskostnaden vid nybyggnation år beräknad på det nya Bnskaffningsvfirdet för skoJru1. 

Detta konlli1er att ge stora ekonomiska konsekvenser för kommunen, då ny
upplåning måste ske och driftkostnaderna kOlllli1er att öka fdr kommunen i 
och med att kapitalkostnader blir högre med nybyggnation. Därtill tillkom
mer kostnaden för utrangering av det bokförda värdet på den befintliga an
läggningen vilket konlli1er att belasta resultaträkning. Det år den befintliga 
anläggningen rivs. 

Det befintliga lånet för ombyggnationen på Västerängsskolan åren 2001-
2003 minus värdeminskningen kommer kommw1en att ha kvar om byggna
den rivs. 

Motionssvm' vad gäller skolverksmru1et har inhämtas från skolförvaltningen 
och återges nedan. 

"Skolförvaltningen har fått en förfrågm1 från kommunstyrelsens förvaltning 
om ett yttrande angående motionen "Åtgärder för en bra Västerängsskola". 

Inledningsvis vill skolförvaltningen, rent alhnänt betona att nya skolor och 
förskolor anpassade för dagens pedagogik, kommer att behövas fran1över i 
takt med att konlli1Unen växer. V år uppfattning är att nuvarande skolbygg
nad, förutom taken, har stora möjligheter att byggas om till en väl fungeran
de skola utifrån dagens pedagogik. Jämförelser kan göras med Futurumsko
lan där ombyggnationen blev mycket lyckad. 

Viktigt i smmnanhm1get är att flera av nuvarande byggnader inom kommu
nen avseende främst förskoleOlmåde är pavilj onger och bör så småningom 
bytas mot mer pelmanenta lokaler. Detta gäller förutom sådm1a som ställs 
upp tillfälligt under ombyggnadsperioder i Skokloster och vid Västerängs
skolan, bl a fdrskolepaviljonger med temporära bygglov i olika områden 
runt om i konununen. En eventuell nybyggnation kommer i så fall att im1e
bä.ra investeringskostnader den närmaste 5 - 10-årsperioden. Till detta ska 
också lä.ggas den expansion som kommunen står inför med behov av nya 
förskolor och skolor. Dessutom bör vissa smälTe förändringar när det gäller 
lokalerna ske i Gröna Dalenskolan och i de delar av Futurum som inte är åt-
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gärdade ske de nfu'maste åren. Som beskrivs i motionen måste det i alla sko
lor fim1as såväl större klassrulll för ordinarie klasser som mindre mm får ar
bete med elever i behov av specialanpassade lösningar. 

Utifrån de behov som skolfårvaltningen nänmer OV811 bör kommunens mer 
omfatt811de investeringsmedelläggas utifrån ett bredare perspektiv, snarare 
ful prioritering aven ny Västerfulgsskola." 

S81lll1181llatt811de bedölllJ.ling 

S811UJ.lanfattningsvis är bedömningen från kommunstyrelsens förvaltning att 
den befintliga anläggningen får Västerfu1gsskol811 behålls, men att de åtgär
der som fåreslagits av miljö- och tekniknällll1den genomfårs. 

Det som motionärerna fåreslagit, att skol811 ska 8llpassas till dagens behov 
och att det ska noga utredas tillsal1UJ.lanS med skolfårvaltningen ligger helt i 
linje med det som miljö- och tekniknälllJ.lden har föreslagit. Bedömningen 
från kOl1UJ.lunstyrelsens fårvaltning är att det genomfårs i samb811d med de 
övriga åtgärder för tak etc. 

Beslutsunderlag 
Motion - Åtgärder får en bra Västerfulgsskola 

- Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 18. 

Kommunk811s1iets fårslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KonUllunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Åtgärder för en bra Västerängsskola 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att genom nybyggnation skapa en hälsosam skolbyggnad 
med en planering som är anpassad till dagens pedagogik. 

Motivering: 
Håbo's skolbarn är värda en skolmiljö som är miljömässigt god både vad gäller den 
fysiska som den pedagogiska miljön. 

Västerängsskolan är byggd för en pedagogik, "skola 2000", som inte används i Håbo. 
"Skola 2000" innebär mycket små klasser i små rum med stora gemensamma ytor. 
Skola 2000 har egentligen aldrig genomförts i Håbo. 
Med dagens skolpolitik, där alla elever skall inlemmas i den traditionella skolan, så måste 
det finnas små rum för specialpedagogik, vilket innebär att andra klassrum måste vara 
större för att kunna härbärgera något större klasser än vad "skola 2000" antog. 

Då Västerängsskolan måste åtgärdas för stora byggfel, anser vi att det svårligen går att 
åtgärda alla problem genom att åtgärda bara de problem som man idag ser. Vi anser att 
det finns så mycket kända problem och förmodligen ett stort antal okända problem att det 
är dags att inse att skolan helt behöver byggas om. Vi anser att kommunen inte skall 
"kasta goda pengar efter dåliga" genom att börja reparera bitvis. Enligt vår uppfattning har 
skolan så många stora fel att den aldrig kan bli riktigt bra genom att bara åtgärda det som 
syns. 
Då skolan skall anpassas till dagens behov, är det viktigt att en utredning genomförs, som 
också tar hänsyn till att dagens Västerängsskola behöver helt ny inre arkitektur. Detta bör 
noga utredas tillsammans med skolförvaltningen. 

/l ! 

~J(jcfk 
Karl-Henrik Nannin Karl-Axel Boström 
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Förslag om Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

Sammanfattning 

Fullmäktige beslöt 2013-04-22, § 34, att genom majO!~tetsåterremiss över
lämnat ärendet till kommunstyrelsen for viss samordnad beredning med 
ärendet om motion om att l~va och nyproducera en byggnad for Västerängs
skolans verksamheter (KF 2013/§ 33). Motionen återfordes till kommunsty
relsen, vid samma tillfalle, genom fullmäktiges beslut om minoritetsåtene
miss av ärendet. 

Vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen på nytt behandlat motionen 
och kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Styrelsen vid dagens 
sanmlanträde att på nytt ta ställning till det förslag om extra investeringsme
deI for åtgärder i Västeräl1gsskolal1 som milj ö- och tekniknänmden redovi
sar. 

Av ekonomichefens t j ätlSteskri velse framgår bland armat följ ande: 

"Milj ö- och tekniknätnnden har till kommnnfullmäktige arulållit om extra 
investeringsmedel för renovering av tak och andra åtgärder som måste 
genomforas på skolan. Atgät'dema är framtagna gellOm en utredning och 
projektering för att skapa en långsiktig lösning. 

Förvaltningen har tilll1ätnnden presenterat två olika forslag och nätl1l1den 
har beslutat om altemativ 2. 

Ombyggl1ationel1 enligt altemativ 2 beräknas kosta 32,7 mkr under en 3 års 
period. För år 2013 beräknas kostnadema till 11,0 mkr varav 3,2 mkr ftnaI1-
sieras av nätlmden genom omdisponel~ng av nätnndens investerings budget. 
Nänmden arulåller om extra medel om 7 750 tkr av kommnnfullmäktige for 
år 2013. Kostnaderna for projektet åren 2014-2015 på 19,0 mkr respektive 
3,0 mkr får beaktas i 2014-2015 års budgetar. 

Vidar'e har miljö- och tekniknänmden uppdragit till forvaltningen att i sam
råd med sko1forvaltningen se över skolan lokaler och aI1passa skolarl till da
gens pedagogiska behov. Enligt nätnnden får budgeten for verksaI11hets
arlpassningar hanteras separat. 

En uppskattning av kostnader for att anpassa lokaler uppgår till ca 2,5 mkr. 
Kommunstyrelse forvaltningens forslag är att kOl1l1nunfullmäktige beslutar 
om att ge miljö- och tekniknämnden extra il1vesteringsanslag for detta och 
att en återrapportering sker till konnnul1styrelsen efter sarmåd med skolan 
och efter att ett prisfcirslag föreligger." 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1687 



~ .. HÅBO 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 96 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

KS 2013149 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 34 
Tjänsteskrivelse renovering Västerängsskolan, 2013-03-27 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-03-18, § 27 
Arbetsutskottets beslut 2013-05-07, § 77. 

K0111l1lunstyrelsens behandling av ärendet: 

Fastighetschefen är närvarande i samband med styrelsens behandling av 
ärendet. 

Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast miljö- och teknik
nänmdens förslag tillsammans med ett kompletterande förslag från ekono
michefen om att extra investeringsmedel ska anslås, föreligger. 

Ordföranden prövar därefter förslagen och konstateraT att styrelsen tillstyr
ker de båda delförslagen. 

Ordföranden godkänner att Carina Lund (M) till protokollet får foga en 
skriftlig protokollsanteckning enligt följande: 
" Som en följd av behandlingen av motionen om Västerängsskolan, vill vi 
även till detta beslut påpeka att vi inte är nöjda med denna ärendehantering 
och kälmer oss tvungna att godkälma en extra investering för att wldvika 
den extra kostnad som annaTS sknlle bli följden. Vi saknar dock fortfarande 
en beskrivning av vilka konsekvenser detta får för milj ö- och teknik näl· man 
omallockerar alla pengar till detta projekt." 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel anslås för åtgärder 
på Västerängsskolan om 7 750 tkr. 

2. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel om 2,5 mkr allSlås 
för att anpassa lokaler till skolan behov. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Miljö- och tekniknämnden 
HÄBO KOMIvIUN 

KOI.MJN51YRaSENS FÖRVALtNING 
INKOM . 

JUSI ERARE 

2013 -03- 2 6 
MTN § 27 MTN 2013/21 KSetr RelH 

.2<> 1'3 /i'1 !,'Ul \3 . tf. I 
Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

Sammanfattning 
Täta tak är en förutsättning för en bra inomhusmiljö. Västerängen har 
drabbats hårt av takläckage under flera år vilket ger en negativ inverkan på 
såväl verksamhet som byggnad. 

Utredning och proj ektering har genomförts för att ta fram de åtgärder som 
behövs för alt skapa en långsiktigt hållbar lösning. Åtgärderna är omfattande 
och två alternativ på kvalitet är framtagna för genomförandet. 

Alternativen är kostnadsberälmade och plan finns för genomförande men 
bndget salmas för att kWllla genomföra projektet. Dfu·av behöver extra 
investeringsmedel beslutas av kommul1fulhl1äktige. 

Nytt förslag 
Karl-Axel Bosil·öm (M) med fler, presenterar ett nytt förslag: 

Milj ö- och tekniknämnden beslutar att under 2013 utföra en mer 
genomgående utredning för att skapa en hälsosam skolbyggnad med en 
planering som är anpassad till dagens pedagogik. Utredningen ska ta fram 
altemativ där ett av alternativen är en helt ny skolbyggnad. 

lifotivering: 
Västerängsskolan är byggd för en pedagogik, "skola 2000", som inte 
används i Håbo. "Skola 2000" innebär mycket små klasser i små rum med 
stora gemensamma ytor. Skola 2000 har egentligen aldrig genomförts i 
HåSo. Med dagen.s skolpolitik, där alla elever skall inlemmas i den 
traditionella skolan, så måste det fimlas små mm för specialpedagogik, 
vilket innebär att andra klassrum måste vara större för att kunna häröärgera 
något större klasser än vad "Skola 2000" antog. Då Västerängsskolan måste 
åtgärdas för stora bygg fel, anser vi att det mycket väl kan bli mindre 
leostsanl! att belt bygga om hela skolan än at! åtgärda dessa kända problem. 
Då skolan skall anpassas till dagens behov, är det viktigt alt en utredning 
genomförs som både tar hfulsyn till att dagens Västerängsskola har stora 
byggproblem samt att Västerängsskol811 behöver helt ny arkitektur. Detta 
bör noga utredas tillsannnans med skolfÖrval1:nh'1gen. 

Christian Ghaemi (MP) föreslår att en beslutspunkt läggs till förvaltningens 
förslag: 

Miljö- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen at! i samråd llled 
skolfÖlvaltningen se över skolans lokaler och 811passa skolan till dagens 
pedagogiska behov. Budget för Verlcs8JJ1Jletsanpassningarna hanteras 
separat. 

EXPEDIERAD SIGI~A I UR Nr 2013.765 
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Datum 

20~13-03-1B 

Mi~ö- och iekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 27 MTN 2013121 

FOltS ... 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det fmns två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag med ordförandes tiliägg samt Karl-Axel Boström 
(M) förslag. Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
miljö- och tekniknämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
ordförandes tillägg. 

Beslutsunderlag 
Utredning daterad 2013-02-25 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-25 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknäll1nden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
extra i.nvesteringsmedel på 7,75 miljoner kronor fdr att genomföra 
Renovering Västerängsskolan enligt altemativ 2 i bilagan. 

2. Milj ö- och telmiknämnden föreslår attkonmlU11fullmäktige justerar 
beslutet omedelbart för att byggstart ska kunna ske direkt efter 
skolavslutningen. 

3. .Miljö- och tekniblämm:len uppdrar till förvaltningen att i samråd llled 
skolförvaltningen se över skolans lokaler och anpassa skolan till dagens 
pedagogiska behov. Budget för verlcsamhetsanpassningama hanteras 
separat. 

Beslutsexpediering 
Fastighetschef 
Kommunfullmäktige (för beslut) 

EXPED1ERt,D 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2013-03-27 

Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

Sammanfattning 

Vår beteckning 

KS2013/49 nr 2013.888 

Milj ö- och tekniknämnden har till kOIl1l11Wlfullmäktige anhållit om extra 
investeringsmedel för renovering av tak och andra åtgärder som måste 
genomföras på skolan. Åtgärderna är framtagna genom en utredning och 
projektering för att skapa en långsiktig lösning. 

Förvaltningen har till nämnden presenterat två olika förslag och nän1l1den 
har beslutat om alternativ 2. 

Ombyggnationen enligt alternativ 2 beräknas kosta 32,7 mkr under en 3 års 
period. För år 2013 beräknas kostnaderna till 11,0 mkr varav 3,2 mkr 
finansieras av nänmden genom omdisponering av nämndens 
investeringsbudget. Nänmden anhåller om extra medel om 7 750 tkr av 
kommWlfullmäktige för år 2013. Kostnaderna för projektet åren 2014-2015 
på 19,0 mkr respektive 3,0 mkr får beaktas i 2014-2015 års budgetar. 

Vidare har milj ö- och tekniknänmden uppdragit till förvaltningen att i 
samråd med skolförvaltningen se över skolan lokaler och anpassa skolan till 
dagens pedago giska behov. Enligt nän1l1den får budgeten för verksamllets
anpassningar hanteras separat. 

En nppskattning av kostnader för att anpassa lokaler uppgår till ca 2,5 mkr. 
KOIl1l11unstyrelse förvaltningens förslag är att kon1l1lUnfullmäktige beslutar 
om att ge miljö- och tekniknänmden extra investeringsanslag för detta och 
att en återrappOliering sker till kOIl1l11wlstyrelsen efter saImåd med skolan 
och efter att ett prisförslag föreligger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse renovering Västerängsskolan 

- Nänmdsprotokoll Miljö- och telmiknämnden 

Förslag till beslut 

1. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel anslås för åtgärder 
på VästerfulgsskolaIl om 7 750 tkr 

2. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel om 2,5 rnkr aIlslås 
för att aIlpaSSa lokaler till skolaIl behov 
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~ HÅBO 

KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2013-06-20 

Kommunstyrelsen 

KS § 100 KS 2013/63 

Förslag om förvärv av Håbo Bista 3:18 och del av Håbo Väppeby 
7:52 inom Dragets Industriområde 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens har tillsammans med Håbo Marknads AB 
(H1I1AB) fört en clialog med representant ror Skanska Asfalt och Betong 
AB, ägare till Håbo Väppeby 7:52 för att genomföra denna del av Bytesaffä
renmed SkanskakoncernenenligtKS 2012/87, KS § 188. 

Denna del av bY1esaffaren ilmebäl' att Håbo kommun köper ca 78129 kva
dratmeter mark av Skanska koncernen för 18,3 miljoner kronor. Håbo Bista 
3: 18 och del av Väppeby 7:52 är belägna inom befll1tlig Detaljplan Väppeby 
7:52 m.fl. Dragets IndnstriOlmåde, plan lJ1' 325 (laga kraft 2008-07-22). 
Mark som kommunen ska köpa är planlagd som småindustri, handel, kontor 
och lokalgata. Kvadratmeterpriset utslagen på hela arealen är ca 234 kronor 
per kvadratmeter och borträknat ytan för lokalgatan som är ca 5971 kva
dratmeter så är priset ca 254 kronor. 

I samband med denna affar så skall även två fastighetsregleringsavtal teck
nas. Håbo kOlmnun och Skanska tecknar ett fastighetsregleringsavtal avse
ende Natunnark som Håbo kommun är huvudman för enligt gällande detalj
plan. Håbo kommuns ersättning för denna mark är 70 000 kronor. HMAB 
tecknar ett fastighetsregleringsav1al med Skanska för försäljning av del av 
Håbo Bista 1:163. Skanskas ersättning till H1I1AB är 70 000 kronor Marken 
som Skanska erhåller är belägen utanför befintligt detaljplaneOlmåde. 
HMAB: s styrelse hal' informerats via sin VD om de ändringar som har skett 
ifrån det beslutet styrelsen tog 2012-09-25 om inköp av mark i Draget. 

Tidigare Av1al om fastighetsreglering och exploaterings som beslutades om 
2007-11-26, KS § 159 upphör att gälla när avtalen undertecknats av båda 
patter 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Håbo Bista 15: 1 och 
del av del av Håbo Väppeby 7:52, Naturmark 
Kat1bilaga till fastighetsregleringsav1al, Natmmark 
Fastighetsregisterutdrag för Håbo Bista 3:18, Håbo Väppeby 7:52, som 
bilagor i respek-tive avtal 
Av1al om fastighetsreglering och exploatering - Draget, daterat 2007-11-
28,2007-11-29,2007-12-07, KS 2007-11-26 , § 159 
Tj änsteskrivelse 2013 -04-22 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 81 
Skrivelse från Håbo Marknads AB, 2013-05-06 
Köpeav1al avseende del av Håbo Väppeby 7:52 med bilagor 
Köpeavtal Håbo Bista 3: 18 med bilaga 

'3 2. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 100 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-20 

KS 2013/63 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 81. 

Utskottets tillstyrker förslaget. 

Kommuru;tvrelsens behandling av ärendet: 

I samband med utskottets behandling av ärendet noterades att vissa kom
pletteringar av beslutsunderlaget ska föreligga i samband med styrelsens be
handling av ärendet. Dessa föreligger i f 01111 av två avtal med bilagor. 

Yrkande 
Agneta HäggIund (S) yrkar bifall dels till utskottets förslag och dels att 
kommunfullmäktige godkälmer att kommunstyrelsen upptar lån för genom
förande av fastighetsamirema om 18,3 Mkr. 

Efter det att ordföranden prövat utskottets förslag till beslut samt Hägglunds 
(S) yrkande, konstaterar ordföranden att styrelsen beslutar i enlighet med 
dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkärmer fastighetsregleringsavtal för del av Väppeby 7: 52, 
Natunnark. 

2. Styrelsen upphäver tidigare avtal som beslutades av kommunstyrelsen 
2007-11-26 § 159, under fÖll.ltsättning att konmmnfullmäktige gOdkärl
ner köpeavtalen för del av Väppeby 7:52 och Bista 3:18. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOllUllUlJfulmläktiges beslut 

1. Fulhlläktige godkärmer köpeavtal avseende Håbo B ista 3: 18 och köpe
avtal för del av Håbo Väppeby 7:52. 

2. Fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att uppta lån för ge
nomförande av fastighetsaff2lrerna om 18,3 Mkr. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Bålsta 2013-05-06 

Bakgrund till affären med SKANSKA avseende Draget 

Håbo Marknads AB och Håbo kommun har under ett antal år 
ej haft tillgång till detaljplanerad industrimark. 
För att Håbo kommun ska vara en attraktiv näringslivskommun, 
måste vi ha byggbar mark för våra redan etablerade företag som 
behöver växa. Men vi behöver också ha mark till företag som vill 
komma till vår kommun självmant eller genom vår uppsökande verksamhet 
i Håbo Marknads AB. Senaste området var Västerskogs industriområde, där 
de sista tomtema såldes för några år sedan. 

För tre år sedan inleddes förhandlingar med Skanska för övertagande av 
ca 75 000 kvm mark i Draget. 
Draget är ett populärt område, förhållandevis bra markförhållande. 
Nära till motorvägen E18. Ett annat starkt argument är att Håbo Marknads AB 
och Håbo kommun redan äger ca 23 000 kvm detaljplanerad mark i Draget området. 
I dag kommer vi ej åt denna mark, vi måste först göra infrastrukturen 
i hela området. 

I dag finns i vår prospektlista 16 företag som är intresserade av 65 000 kvm mark i 
Draget. 
Under förra året försvann tre företag från vår lista, de kunde ej vänta, de etablerade 
sig i våra grannkommuner. 

Jag anser att det är viktigt ur näringslivsperspektiv att genomföra affären med 
SKANSKA. Markområdet kommer att vara sålt inom tre år. 

Med vänlig hälsning 
Håbo Marknads AB 

Per Andersson 
VD 

Sköldvägen 2 74650 Bålsta 

~\.f 
0171-53800 orgm: 556106-8874 
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Köpeavtal avseende del av Båbo Väppeby 7:52 

Parter 

Säljare 
Skanska Asfalt och Betong AB (556793-1638) 
Industrivägen 19 
171 48 Solna, 
Lagfaren ägare till Håbo Väppeby 7:52, nedan kallad Säljaren. 

Köpare 
Håbo kommun (212000-0241) 
746 80 Bålsta 
nedan kallad Köparen 

Säljaren och Köparen benälllils nedan gemensamt Pariema. 

§ 1 Överlåtelsen 

Säljaren överlåter och fårsäljer till KöpaTen ett område om ca 72 750 m' av fastigheten Håbo 
Väppeby 7:52, Skifte 2, vilket Olmåde markerats genom skraffering och med sV81i 
kantmarkering på bifogad karta, Bilaga I, nedan benämnt Olmådet, med den exakta 
utfonlliling och det exakta omfång som fastställs vid fastighetsbildning. 

Parterna är medvetna om att fOr genomfårandet av köpet krävs fastighetsbildning Områdets 
area karl kOlmna att ökas eller minskas i forhållande till oV811stående preliminära 81'ea vid 
fastighetsbildningsfolTättningen. Detta skall dock inte påverka köpeskillingen. 

§ 2 Bestämmelser för överlåtelsen 

Samtliga överenskommelser, utfåstelser och uppgifter av betydelse for Parterna rörande 
överlåtelsen av Området har intagits i detta köpekontrakt. Utöver vad som däri anges bar inga 
överenskommelser, utfåstelser eller uppgifter gjOlis eller lällli1ats i samb81ld med överlåtelsen. 

Köparen h81' att utföra utbyggnad av infrastruktur i det område som omfattas av befmtlig 
detaljplan (Detaljplan for Håbo Väppeby 7:52 m.fl., Håbo kommun, plan m 325, laga kraft 
2008-07-22), nedan benämnd Detaljplanen, senast inom fem (5) år från underteckn811det av 
detta köpekontrakt. Om det uppkommer väsentligt hinder for Köparen att utfora sådan 
utbyggnad av infrastrukturen inom denna tid, ska Palierna, efter anmälan från Köparen, fora 
diskussioner om ändring av tiden for fardigställandet. Säljaren ska inte utan fog neka 
nödvändig och berättigad forlängning av tiden for fårdigstälIandet vid oforutsett väsentligt 
hinder. Enas P81iema om att fj'amflyttning av sista dag for fårdigställande ska ske, ska såd811 
överenskOlllinelse ske skriftligen och undertecknas av Paliema fOr att varagäll811de. 

Köparen, Säljaren (tidigare ägare Skanska Sverige AB) och Håbo Marknads AB 
( tidigare Håbo Fastighets AB) har ingått avtal benämnt "Avtal om fastigbetsreglering och 
exploatering - Draget" undeliecknat den 28 och 29 november 2007 och den 7 december 2007 
Bilaga 2 , enligt vilket bland annat Säljaren ska stå for viss utbyggnad av infrastruktur (nedan 
benätlli1t Exploateringsavialet). Sälj81'en bar redan bekostat framtida exploateringskostnader 
genom att sänka köpeskillingen fOr Området med ett belopp som motsV81'ar uppskattad 
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kostnad för kommande infrastruktur. Med anledning av detta avtal är Palierna överens om att 
Exploateringsavtalet upphör att gälla. Dessutom förbinder sig Köparen att inte framställa krav 
mot Säljaren, eller framtida fastighetsägare i händelse av överlåtelse, aven eller flera av 
Säljarens kvarvarande markområden i området vilka markerats med blå streckad 
kantmarkering på bifogad katta, Bilal!a 3, för exploateringskostnader i och med utbyggnaden 
av infrastrukturen i det område som omfattas av Detaljplanen motsvarande det som omfattas 
av Säljarens åtagat1de i Exploateringsavtalet. Säljaren, eller framtida fastighetsägat'e av 
ovannämnda markområden vid överlåtelse, ska fritt få nyttja framtida vägar inom område som 
omfattas av Detaljplanen. 

§ 3 Tillträde 

Tillträde till Området sker den första bankdagen i den månad som inträffar näID1ast efter att 
det styrkts att samtliga i § 11 angivna villkor uppfy llts, nedan benämnd Tillträdesdagen. 

§ 4 Köpeskillingen 

Överenskommen köpeskilling för Området är sextomniljonerfyrahundrasjuttontusen 
(16417 000:-) kronor. 

Köpeskillingen ska på Tillträdesdagen betalas genom insättning på bat1kkonto som Säljaren 
anger för Köparen. 

§ 5 Rådighet 

Köparen svarar själv för att Köparen, såväl med hänsyn till befintliga som framtida planer och 
myndighetsbeslut, kan utnyttja Olmådet för avsett ändamål. 

§ 6 Skick 

Köparen har låtit företa en noggrann besiktning av Området. Med anledning härav överlåtes 
Området i befintligt skick och Säljaren friskrives från at1SVar för eventuella fel och brister 
avseende Olmådets skick och beskaffenhet i övrigt, inklusive ansvar för dolda fel. Köparen 
förbinder sig att inte framställa krav av något slag gentemot Säljaren på grund av eventuella 
fel eller brister i Området. Denna ansvarsfriskrivning har beaktats vid bestärm1ing av 
köpeskillingen. 

Säljaren har icke gjort någon uWistelse om Områdets användning eller avkastning och svarar 
icke heller härför. 

§ 7 Avtal, upplåtelser och andra belastningar 

Området besväras inte av nyttjanderätter, inteckningar eller andra belastningar utöver vad som 
framgår av fastighetsregisterutdrag fcir Håbo Väppeby 7:52, Bilaga 4. 

§ 8 Fördelning av inkomster och utgifter mm. 

Avkastning som Olmådet frambringar före Tillträdesdagen, tillkommer Säljaren. Denne får 
dock icke avverka skog. 
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Arrendeavgift, hyra och annan inkomst avseende Området som belöper på tiden före 
Tillträdesdagen, tillkommer Säljaren; fcir tiden därefter Köparen. 

Skatt, ränta och annan utgift fcir Olmådet, som belöper på tiden fcire Tillträdesdagen, bäres av 
Säljaren; fcir tiden därefter av Köparen. Därfcir skall bl.a. Köparen på tillträdesdagen ersätta 
Säljaren fcir den fastighetskattJfastighetsavgift, proportionellt fcirdelad över tiden, som belöper 
på tiden efter Tillträdesdagen. 

§ 9 Faran för Området 

Fram till Tillträdesdagen bär Säljaren risken fcir att Området skadas av olyckshändelse 
(den s.k. faran fcir Olmådet) samt svarar fcir att Området vårdas väl. Faran övergår på Köparen 
från och med Tillträdesdagen enligt § 3, även om Köparen inte tillträder Området i rätt tid. 

Skulle Olmådet genom olyckshändelse skadas eller fcirsänu'as fcire Tillträdesdagen, ska 
Köparen ändå stå fast vid köpet. Eventuell ersättning som utgår på grund av fcirsäkring 
(inklusive självriskbelopp) eller från någon som vållat skadan ska tillfalla Köparen. Köparen 
har härutöver ingen rätt till ytterligare kompensation fcir skadan och Köparen får godta 
Området i dess fcirändrade skick. Utgår ingen ersättning har Köparen rätt till avdrag på 
köpeskillingen beräknat enligt 4 kap. 19 c § jordabalken. 

§ 10 Handlingar att utväxla 

Då köpeskillingen erläggs enligt § 4 överlänmar Säljaren till Köparen ett av Säljaren 
undertecknat köpebrev fcir undertecknande jämväl av Kiiparen samt övriga fcir lagfalts 
vinnande erforderliga handlingar. 

Vidare överlämnar Säljaren samtidigt till Köparen kartor och andra handlingar angående 
Onu'ådet, vilka är av betydelse fcir Köparen som ägare av detta. 

På Tillträdesdagen ska, där så erfordras, Säljaren upprätta en handling, köpeskillingslikvid, 
vari även avräkning sker enligt detta köpekontrakt. 

§ 11 Villkor 

Denna överlåtelse är beroende av fciljande villkor: 

• Att ett lagakraftvunnet Kommunfullmäktigebeslut från Håbo kommun fcireligger. 
• Att fastighetsbildning enligt detta köpeavtal vinner laga kraft. 
• Att Håbo Marknads AB och Säljaren i samband med detta köpeavtal även ingår 

avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Håbo Bista 1:163 och att 
demla fastighetsreglering vinner laga kraft. 

• Att Köparen och Säljaren i samband med detta köpeavtal även ingår avtal om 
fastighetsreglering avseende annan del av fastigheten Håbo Väppeby 7:52, Skifte 
2, och att denna fastighetsreglering vinner laga kraft. 

• Att Skanska Sverige AB och Köparen i samband med detta köpeavtal även ingår 
köpeavtal avseende fastigheten Håbo Bista 3: l 8 som består på Tillträdesdagen. 
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Dessa villkor gäller såvida Säljaren och Köparen inte dessfårinnan gemensamt skriftligen bar 
förklarat sig avstå från dessa villkor eller ettdera av dem. 

§ 12 Återgång av köp 

Om något i § Il angivna villkor inte uppfylls inom två år från detta avtals undertecknande är 
detta köpekontrakt ogiltigt, såvida Säljaren och Köparen inte dessförinnan gemensamt 
skriftligen fårklarat sig avstå från dessa villkor eller ettdera av dem, och skall återgå utan krav 
från någondera parten, än att eventuellt utbetald köpeskilling ska återgå omgående utan ränta. 

§ 13 Återgång av köpet då köpeskillingen ej erlägges 

Om köpeskilling av Köparen ej erlägges på sätt som anges enligt § 4 äger Säljaren häva köpet. 

§ 14 Fastighetsbildning, III.ID. 

Köparen ansvarar for att ansöka om erforderlig fastighetsbildning snarast dock senast inom 
enligt lag fåreskriven tid. Säljaren biträder ansökan genom sin underskrift av detta avtal. 
Kostnaden får fastighetsbildning står Köparen for. 

Köparen ska ensam erlägga stämpelskatt på fårvärvet. 

§ 15 Tvist 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal skall i fårsta hand lösas mellan 
p8.liema och andra hand av allmän domstol. 

Detta köpekontrakt bar upprättats i tre exemplar varav Köparen ocb Säljaren erbållit var sitt 
samt Lantrnäterimyndigheten i Uppsala län erhållit ett exemplar. 

§ 16 Underskrifter 

Bålsta 2013-

Köpare 
Råbo konmmn 

Agneta Rägglund 
Ordf. KOlmnunstyrelsen 

Per Kjellander 
Kommundirektör 

Solna 2013-

Säljare 
Skanska Asfalt och Betong AB 

namnteckning l, nanmteckning 2 

nal1111fortydlig8.l1del, namnfortydligande2 
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Säljarens namnteckning bevittnas: 

Bevittning 1 

Bevittning 2 

Bilagor: 
Bilaga 1 Karta 
Bilaga 2 Avtal om fastighetsreglering och exploatering - Draget, daterat 2007-11-28,2007-
11-29 och 2007 -12-07 
B il aga 3 Karta 
Bilaga 4 Fastighetsregisterutdrag daterat 2013-04-29 

!O 



Godkännande om Upphörande av avtal 

Parter: 
Båba kommun, arg m 212000-0241 

Skanska Sverige AB, arg m 556033-9086 

Båba Marknads AB, arg m 556106-8874 (tidigare Båbo Fastighets AB) 

Ovanstående parter överenskommer att Avtal om fastighetsreglering och exploatering -
Draget, daterat 2007-11-28,2007-11-29 samt 2007-12-07 upphör att gälla: 

När undertecknande av Köpeavtal del av Väppeby 7:52 sker mellan Båbo kommun och 
Skanska Asfalt och Betong AB. 

Detta godkännande upprättas i fYra exemplar, varav parterna tar var sitt och 
Lantmäterimyndigheten erhåller ett exemplar. 

Bålsta 2013-

För Håbo kommun 

Agneta HäggIund 
Ordf. Kommunstyrelsen 

Per Kj ellander 
Kommundirektör 

Bålsta 2013-

För Håbo Marknads AB 

namnteckningl, namnteckning 2 

narnnförtydligandel, namnförtydligande2 

Solna 2013-

För Skanska Sverige AB 

namnteckningl, namnteckning 2 

narnnförtydligande l, narnnförtydligande2 
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Avtal om fastighetsreglering och exploatering - Draget 

Parter: 
1, Håbo Fastighets AB, org Dl' 556106-8874, Box 25,74621 Bå1sta, Ägare till fastigheten 

Bista 1: 163, nedan kallad HF, 

2, Skanska Sverige AB, org Dl' 556033-9086, Asfalt och Betong, Mellansverige, ägare till 
fastigheterna Väppeby 7:52 och Bista 3: 18, nedan kallad Skanska, 

3, Håbo kommun, org nr 212000-0241, 74680 Bålsta, ägare till fastigheten Bista 15:1, 
nedan kallad HK, 

§ 1. Syfte, bakgrund 
Skanska avser att planlägga och exploatera den avslutade glUstäkten i Draget för industri än
damåJ. Genom detta avtal förvärvar Skanska del av HF:s fastighet Bista 1 :163 och åtar sig att 
bygga ut erforderlig infrastruktur. Som ersättning för överlåten mark planlägger och iord
ningställer Skanska del av HF:s fastighet. 

Planområdets omfattning framgår av bilaga 1: Samrådshandling, detaljplan för Väppeby 7:52 
Dl fl, 
Exploateringsområdets avgränsning har markerats med röd linje på bilaga 2 till detta avtaL 

Avtalet avses reglera parternas åtaganden samt ersättningar å ömse håll med anledning av 
exploateringen, 

§ 2. Fastighetsreglering 
Sedan detaljplanen for planområdet har vunnit laga kraft skall följande marköverföringar 
genomföras mellan parterna: 

De delar av fastigheten Bista l: 163 som utgörs av kvartersmark och är belägna söder om 
Homvägens förlängning samt nOlT om Spjutvägens förlängning (totalt ca 9 000 111

2
) överförs 

till fastigheten Vappeb)' 7:52 respektive Bista 3:18, Markområdena är skrafferade med plus
tecken på bilaga 2 till detta avtal. 

De delar av fastigheten Bista 1: 163 som utgör gatumark, natul1nark eller annan allmänplats
mark överförs till fastigheten Bista 15: 1. 1\1arkområdena är skrafferade med rutnät på bilaga 2 
till detta avtal. 

De delar av fastigheten Viippeby 7:52 som utgör gatumark, naturl11ark eller annan allmän
platsmark överförs till J'D.stighelen Bista 15:1, Markområdena är skrafferade med prickar pa 
bilaga 2 till detta avtal. 

Erforderliga ledningsr:Jlls- och serl'itutsåtgärder enligt detaljplanebestiimmelserna skall 
genol1iföras inom kVDrlerSI11Elrk. 

Parterna är överens 0111 an mnrköverföringar skall genomföras genom fastighetsreglering 
HK upprättar ansökan om fastighetsreglering, leclningsl·§(t och servitut. 
Skanska skall bekosta fastighetsreglerings-, ledningsrätts- och servituts3tgärderna, 
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Separat a\~al om fastighetsöverlåtelse upprättas mellan berörda parter utan dröjsmål efter det 
att detaljplan vunnit laga kraft. 

§ 3. Etappindelning 
Skanska har rätt att etappindela fardigställandet av plan området i högst tre etapper. 

§ 4. Skanskas åtaganden 
Skanska utför och bekostar detaljplan för planområdet och har träffat särskilt avtal 0111 HK:s 
deltagande i planarbetet. 
Sedan detaljplanen vunnit laga kraft skall Skanska utfcira och bekosta inom exploateringsom
rådet: 

1. Kommunala anläggningar såsom vägar, gatubelysning, vatten- och avloppsledningar, 
inklusive dagvattenavledning, enligt av HK:s tekniska förvaltning godkända ritningar. 

2. Iordningställande av grönytor i enlighet med antagen detaljplan. 
3. I åtagande ingår inte anläggande av gc-väg längs Sköldvägen. 

2 

4. Om slutlig detaljplan medger utfart från kvartersmark, inom fastigheten Väppeby 
7:52, till Sköldvägen skall Skanska utfdra och bekosta vändplan med tillhörande grön
ytor enligt detaljplanen. 

§ 5. HF:s åtaganden 
HF överlåter mark inom exploateringsområdet enligt § 2 till Skanska och HK. 

§ 6. HKs åtaganden 
Granskar ritningar enligt § 4 och lämnar, vid godkäImande, klartecken till att 
exploateringsarbeten får påbörjas, 
Anvisar central fOrbindelsepunkt fOr vatten och avlopp inklusive dagvatten. 
Sedan Skanska fullgjort sina åtaganden enligt § 4 och § 7 öveliar HK huvudmannaskapet 
och ansvaret för drift och skötsel av anläggningarna. 

§ 7. Ersättningar från Skanska till HK. 

Ersättning för HK:s deltagande i detaljplanearbetet regleras i särskilt avtal. 

Central va-anläggningsavgift erläggs enligt gällande taxa vid första inkoppling av någon fas
tighet inom planområdet. Om Skanska valt att etappindela Olmåde enligt § 3 skall va-anlEigg
ningsavgift erläggas vid fOrsla inkoppling av respektive etapp. 

Betalning till HK gärs efter faktura. 

§ 8. Ersättningar från Skanska tif! HF 

För överförd mark skall Skanska ersätta HF med elUlliljontrehundratusen (1300000:-) kronor 
inklusive moms. Ersättningen erlägf,'S genom utförda arbeten enligt!/4 och 0 9. 

§ 9. [ordilillg$tälland(favHF:s resterande mark 

Sedan fastighetsregleringar enligt detta avtal fullföljts kvarstår den del av Bistu l: I 63 som 
ligger mellan Hornvtigens och Spjutvägens förlängning i HF:s ägo. Markom,.,'ldel ,il' sned
streckat pil bilaga 2 till della avtal. 

Utöver vad som tl'amgår av ~ 4 i detta avtal förbinder sig Skanska att: 

l. Tu bort rester'1I1de grusmassor inom HF:s kvarstMnde 11181-k och utjämna o l1lro del till 
11irclig nivii enligt detaljplanen. Arbetena skall vara slutförda senast inom 6 månader 
efter alt detaljpl3nen vUllnit laga kmt"t. 

)0 



2. förlänga Spjutvägen och Homvägen västerut fram till en punkt 40 meter väster om 
fastigheten Bista 1:163:s östra gräns. Arbetena skall utföras till grusvägsstandard och 
vara slutförda senast 6 månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

3. Om Skanska valt att etappindela utbyggnaden av exploateringsområdet skall arbeten 
enligt § 4.1vad avser § 9.2 ingå i den första etappen. 

§ 10. Tvist 
Tvist enligt detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan partema. Kan 
överenskommelse ej nås skall ärendet avgöras av allmän domstol på HK:s hemort med till
lämpning av svensk rätt. 

§ 11. Villkor 

Har avsedd detaljplan inte vunnit laga kraft inom två år från att detta avtalundeltecknats av 
alla palter förfaller detta avtal. 

Detta avtal är upprättat i tre exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

2007-11- 2067cn-Ä~ 
[ör Skanska Sverige AB, För Håbo fastighets AB 

För Hiibo Kommun 
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F~llÅBO VÄPPEBY 7:52 S~I-
l GODKÄND FR 1990-10-08 i'..KYLlALI'l't,ISJl'l'YclM IR 2 O l3 - 04 -18 
3 Ffus Kll.I1-!/l.R-Y'ITERGW\N 

SOCKEN: KAlMAR OCH i:-r:rERGRF.N 
4 =1GARE BErECKNING 

C-:rQ\IlJiA.R VÄPPEBY 7: 52 
AICIBE:rECKNING 

1975-06-02 03-75:432 
5 DRSPR llÅBO VÄPPEBY 7: 6 
8 AREAL CMR SUMMA !lA Ll\lID !lA VAITE:FI!lA 

TOr 16,1431 16 1 1431 
9 l\lXlRD CMR KCXlRD:rnATSYSTEM N-KOORD E-KCXJRD PI' Kll.RT.A 

l P (SWE99 18 00) 6606427 124359· C llicro 
R (SWE99 'IM) 6606453 643838 660 64 

2 P (SWE99 18 00) 6605499 124458 C llicro 
R (SWE99 1M) 6605531 643979 660 64 

l\NTAL ClMRÅDEt'!: 2 
CMRÄDE REGIS'IRERAT I WKALT SYSTEM REDOVISAS ÄVEN I RIKETS (R) SYSTEM 

12 ANDEL F.ASTIG!lETIiNS ANDELAR I SAMFÄLLIGBErER ÄR INTE UI'REDll'< 
15 Ä'l'GÅ..JID FASTIGEErSRÄTl'SLIGA DAWM 1'.KTBE1'E:CKNING 

AVSTYCKN.It.:; 
FASTIGEErSRE&LERING 
BESLur G'l 
FÖRSI\I"lLINGS== 

1948-01-15 03-lQ\L-214 
1990-07-19 03-90:365 
1990-09-13 03-90:365 

17 RÄTIIGHEI'ER REOOVISlITNG AV RÄTTIGBEI'ER :KAN VARA OFULLSTÄNDIG 
18 PL1lli!ER OCH BESTÄMMELSER DAWM =/FORNID NVR/ÖVR-JD 

GRDNDiIATl'Et,SKYDD 
GRlJNDVATI'ENSIC/DD ENL 
HÄLSOVÄRDSS'I'AD3AN 

1961-07-14 03-G23:7 

1984-01-24 03-G2B:YTI10 

GÄLLER T D M: 1993-10-31 
1996-12-05 03-P96/61 

ENL 18 § NA1TIRII:ÅRDSIliGEN 
GÄLLER T D M: 2006-09-30 

DErALJJ?L..7U>J 
VÄPPESY 7:52 M FL,DRAGEr 

19 TI>.xERV DPPGIFI'SÅR: 2012 

2008-06-16 0305-POSj8 
0305 325 

S:A 
21 LAGFART 

3.525.000 BYGGNV 2.393·.000 TYP:433 
INSKR.DAG AJcrNR 

556793-1638 SlIANSKA ASFALT OCH &--mNG AB 2010-11-02 24185 
C/O SKllNSKA SVERIGE AB 169 83 SOLNA 
FÅNG:lIDP 2010-01-01,540.101 SEK AVSER HELA EAST 

24 INTECKNINGIIR MM 
BESVl".RAS EJ AV SÖKT ELLER BEI7IlJAD IN'l:ECKlrING ELLER IN8KRI\lNThiG 

26 i'LDRE FÖRHÅLJ:ANIJEN:I61/817, 161/818, 177/31078, 190/2250,L70/719,L9S/363B, 
L99/2793,L98/1672 

1 ** VISS INFORMIl:TION =öR TILIÄGGSINFCJRMll.TION - SE YIIIS ** 
***********************************************************urSKRIFT 2013-04-29 
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Köpeavtal avseende Håbo Bista 3: 18 

Parter 

Säljare· 
Skanska Sverige AB(556033-9086) 
Industrivägen 19 
17148 Solna, 
Lagfaren ägare till Håbo Bista 3:18, nedan kallad Säljaren 

Köpare 
Håbo kommun (212000-0241) 
74680 Bålsta 
nedan kallad Köparen 

Säljaren och Köparen benämns nedan gemensamt Partema. 

Objekt: Fastigheten Håbo Bista 3:18, nedan kallad Fastigheten, Bilaga l. 

§ 1 Överlåtelsen 

Säljaren överlåter och försäljer Fastigheten till Köparen på nedan angivna villkor. 

§ 2 Bestämmelser fOr överlåtelsen 

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse fcir Parterna rörande 
överlåtelsen av Fastigheten har intagits i detta köpekontrakt. Utöver vad som däri anges har 
inga överenskonunelser, utfästelser eller uppgifter gjorts eller lämnats i samband med 
överlåtelsen. 

§ 3 Tillträde 

Fastigheten tillträds fcirsta bankdagen i den månad som inträffar nännast efter det att samtliga 
i paragraf II angivna villkor uppfYllts, nedan benämnd Tillträdesdagen 

§ 4 Köpeskillingen 

Överenskommen köpeskilling fcir Fastigheten är enmiljonåttahundraåttiotretusen 
(l 883 000:-) kronor. 

Köpeskillingen ska på Tillträdesdagen, betalas genom insättning på bankkonto som Säljaren 
anger fcir Köparen. 

§ 5 Rådighet 

Köparen svarar själv för att Köparen, såväl med hänsyn till befintliga som framtida planer och 
myndighets beslut, kan nyttja Fastighetenfcir avsett ändamål. 
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§ 6 Skick 

Köparen har låtit fcireta en noggrann besiktning av Fastigheten. Med anledning härav 
överlåtes Fastigheten i befmtligt skick och Säljaren friskrives från ansvar fcir eventnella fel 
och brister avseende Fastighetens skick och beskaffenhet i övrigt, inklusive ansvar fcir dolda 
fel. Köparen fcirbinder sig att inte framställa krav av något slag gentemot Säljaren på grund av 
eventnella fel eller brister i Fastigheten. Denna ansvarsfriskrivning har beaktats vid 
bestämning av köpeskillingen. 

Säljaren har icke gjort någon utfastelse om Fastighetens användning eller avkastoing och 
svarar inte härför. 

§ 7 Avtal, upplåtelser och andra belastuiugar 

Fastigheten besväras inte av nyttjanderätter, inteckningar eller andra belastoingar utöver vad 
som framgår av fastighetsutdrag för Håbo Bista 3:18, Bilaga 2. 

§ 8 Fördelning av iukomster och utgifter mm. 

Avkastoing som Fastigheten frambringar fcire Tillträdesdagen, tillkommer Säljaren. Denne får 
dock icke avverka skog. 

Arrendeavgift, hyra och annan inkomst avseende Fastigheten som belöper på tiden fcire 
Tillträdesdagen, tillkommer Säljaren; fcir tiden därefter Köparen. 

Skatt, ränta och annan utgift fcir Fastigheten som belöper fcire Tillträdesdagen, bäres av 
Säljaren; fcir tiden därefter av Köparen. Därfcir skall bl.a. Köparen på tillträdesdagen ersätta 
Säljaren fcir den fastighetskatt/fastighetsavgift, proportionellt fcirdelad över tiden, som belöper 
på tiden efter Tillträdesdagen. 

Köparen skall erlägga stämpelskatt enligt fcirvärvet 

§ 9_Faran för Fastigheteu 

Fram till Tillträdesdagen bär Säljaren risken fOr att Fastigheten skadas av olyckshändelse 
( den s.k. faran fcir Fastigheten) samt svarar for att Fastigheten vårdas väl. Faran övergår på 
Köparen från och med Tillträdesdagen enligt §3, även om Köparen inte tillträder Fastigheten i 
rätt tid. 

Skulle Fastigheten genom olyckshändelse skadas eller fcirsämras fcire Tillträdesdagen, ska 
Köparen ändå stå fast vid köpet. Eventnell ersättning som utgår på grund av fcirsäkring 
(inklusive självriskbelopp) eller från någon som vållat skadan ska tillfalla Köparen. Köparen 
har härutöver ingen rätt till ytterligare kompensation fcir skadan och Köparen får godta 
Fastigheten i dess fcirändrade skick. Utgår ingen ersättning har Köparen rätt till avdrag på 
köpeskillingen beräknat enligt 4 kap. 19 c § jordabalken. 

I'/l i 
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§ 10 Handlingar att utväxla 

Då köpeskillingen erläggs enligt § 4 överlämnar Säljaren till Köparen ett av Säljaren 
undertecknat köpebrev för undertecknande jämväl av Köparen samt övriga för lagfarts 
vinnande erforderliga handlingar. 

Vidare överlämnar Säljaren samtidigt till Köparen kartor och andra handlingar angående den 
fasta egendomen, vilka är av betydelse för Köparen som ägare av denna. 

På Tillträdesdagen skall, där så erfordras, Säljaren upprätta en handling, köpeskillings likvid, 
vari även avräkning sker enligt detta köpekontrakt 

§ 11 Villkor 

Delma överlåtelse är beroende av följande villkor: 

• Att ett lagakraftvunnet Kommunfulhnäktigebeslut från Håbo kommun föreligger. 
• Att Håbo Marknads AB och Skanska Asfalt och Betong AB i samband med detta 

köpeavtal även ingår avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten 
Håbo Bista l: 163 och att denna fastighetsreglering vinner laga kraft. 

• Att Köparen och Skanska Asfalt och Betong AB i samband med detta köpeavtal 
även ingår köpeavtal avseende del av fastigheten Håbo Väppeby 7:52, Skifte 2, (ca 
72 750 kvm) som består på Tillträdesdagen. 

s Att Köparen och Skanska Asfalt och Betong AB i samband med detta köpeavtal 
även ingår avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Håbo Väppeby 
7:52, Skifte 2eca 30672 kvm) och att denna fastighetsreglering vinner laga kraft. 

Dessa villkor gäller såvida Säljaren och Köparen inte dessförinnan gemensamt skriftligen har 
förklarat sig avstå från dessa villkor eller ettdera av dem. 

§ 12 Återgång av köp 

Om något i § 11 angivna villkor inte uppfylls inom två år från detta avtals undertecknande är 
detta köpekontrakt ogiltigt och skall återgå utan krav från någondera parten än att eventuellt 
utbetald del av köpeskillingen skall återgå omgående utan ränta. 

§ 13 Återgång av köpet då köpeskillingen ej erHigges 

Om köpeskilling av Köparen ej erlägges på sätt som anges i § 4 äger Säljaren häva köpet. 

§ 14 Övriga förpliktelser 

Det åligger Köparen att utan dröj smål ansöka om lagfart. 

§ 15 Tvist 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas mellan 
parterna och arldra hand av allmän domstol. 
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Detta köpekontrakt har upprättats i tre exemplar vara Köpare och Säljare erhållit varsitt samt 
Lantmäterimyndigheten i Uppsala län erhållit ett exemplar. 

§ 16 Underskrifter: 

Bå[sta 2013-

Köpare 
För 
Håbokommun 

Agneta HäggIund 
Ordf. Kommunstyrelsen 

Per Kjellander 
Kommundirektör 

Säljarens namnteckning bevittnas: 

Bevittning l 

Bevittning 2 

Bilagor 
Bilaga l Karta 

Solna 2013-

Säljare 
För 
Skanska Sverige AB 

namnteckning I, namnteckning 2 

narnnförtydligandel, namnfårtydligande 2 

Bilaga 2 Fastighetsregisterutdrag daterat 2013-04-29 
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VISAS 
1 

F~~ BISTA 3,18 S~l
GODKÄND FR 2010-12-22 
l())LMI\R-YITERGRAN 

FJ(T[LlIrrTETSIllUOM IR 2013-04-18 
3 FÖRS 

SOCKEN ,:KAlMAR OCH llÅTONA 
5 URSPR HÅBO BISTA 3,13 
8 AREl'L CMR SOMMI'_ KVM 

TOr 5383 
9 KOORD CMR KOQRDINATSY~ N-KDORD E-XCXJRD Pl: KlIRrA 

2 P (SWE99 18 00) 6605894 124847" C HÅBO 
R (SWE99 TM) 6605943 644349 660 64 

CMRÅDE REi3ISTRERl\T I lOKALT SYSTEM REIXl'JISAS ÄVEN I RIKETS (R) SYSTEM 

15 i\:rGÄRD FASTIGHErSllÄTrSLIGA nP.TDM FlITBEIECKNING 
AVSTYCKNING 1979-09-20 03-79,479 
FASTIGHErSREGL@til~ 1985-04-23 03-85:148 
FASTIGHErSREGLERING 1986-02-27 03-86:41 
LEDNINGSÅTGÄRD 1990-03-08 03-90,80 
FASTIGHErSREGLERING 1990-03-16 03-90:85 
FASTIGHETSREGLERING 1990-06-26 03-90,294 
FASTIGHETSREGLERING 1992-08-19 03-92,387 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-20 

Kommunstyrelsen /' ! 

~~~,-riL_~L-
KS § 103 KS 2012/65 

Redovisning av beredd motion om konkurrensutsättning av 
hemsjukvård genom LOV, motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäk"1ige överlämnade 2012-06-11, § 81, motionen till social
nänmden, får beredning. 

Lag om valfrihets system (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommu
ner och landsting som vill konkunenspröva konmmnal a och landstings
kommunala verksam_heter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård
och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. 

För anlitande av hemtjänsten inom Håbo kommun, gäller k-undval enligt 
LOV för service och omvårdnad. 

l motionen föreslås att kundval även ska gälla för hemsjukvård. 

Av motionen framgår bland 31ll1at följ311de: "Det skulle imlebära att brukare 
som behöver både hemtjänst och hemsjukvård skulle få betydligt fåne per
sonal som kOllliner för att utföra bistånds bedömda uppgifter eftersom de 
sanltidigt också kan utföra uppgifter för hemsjukvården. 

För kommunen skulle det ilmebära lägre kostnader eftersom fåne resor be
höver genomföras när man k311 slå ihop arbetsuppgifter till ett OChs31llilla 
tiIWille." 

Av socialnämndens yttrande över motionen framgår bl311d annat följ 311de: "1 
s3ll1band med införandet av kundval i hemtjänsten diskuterades också om 
kundval skulle införas inom den hemsjukvård som utförs av sjuksköterska. 
Förvaltningens bedömning vm' att så, att det inte skulle ske då det bedömdes 
fördyra verks31nheten framför allt för att den kommnnala organisationen av 
dag- och kvälls sjuksköterskor inte skulle kunna minska i S31llina omfattning 
som kmldema valde plivata utförare. 

Det är i S311ll1131llanget också viktigt att påpeka att det red311 idag finns ett 
kundval vad gäller den delegerade hemsjukvården. 

Förvaltningens bedörmling är att ett införande av kmldval inom den hem
sjukvård som utförs av sjuksköterskor skulle fördyra VerkS31llheten. Det 
skulle s31ll1olikt bli en viss minskning av resor men bedömningen är att det 
inte väger upp de nya kostnader som uppstår för ersättning till privata utfö
r31·e. 

Anledning till att det blir en kostnadsökning att införa kmldval av hem
sjukvård enligt LOV äJ: att de ersättningm' som betalas ut till de privata utfö-

FD' 
EXPEDIERAD SIGhiATUR UTDRAGSBESTYRKI~II~G Nr 2013.',695 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 KS 2012/65 

rama inte omedelbart kan ge ntslag av besparingar i den kommunala organi
sationen. 

Sjnksköterskomas organisation är mycket slimmad idag visar en jämförelse 
med övriga kommnner i länet. Att minska bemanningen i den kommunala 
sjnksköterskeorganisationen i takt med att kUl1dema väljer privata utförare 
kon1iller inte att vara möjligt, i VaJt fall inte så länge det är relativ1 få perso
ner som väljer en privat utförare. 

På ett antal års sikt och förntsatt att en relativt stor andel brukaJ"e väljer pri
vat utförare är dock ett rimligt antagande att kundval inte medför aJmat än 
möjligtvis begränsade kostnadsökningar." 

Nfuw1den beslutar föreslå att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-30 
Fullmäktiges beslut 2012-06-11, § 81 
Socialnänmdens yttrande 201302-26, § 19 
Tj änsteskrivelse 2013 -04-25 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 84. 

Utskottet tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Socialchefen närvaJ" vid ärendets behaJ1dlil1g. 

OrdfciraJ1den meddelar att kommunala pensionärsrådet KPR, tillstyrker att 
förslaget avslås. Rådet ställer sig positiv1 till att motionens förslag prövas i 
en fraJutid. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att endast socialnänmdens och arbetsutskottets av
slagsförslag till beslut föreligger. Efter olmöstning finner ordföraJ1den att 
styrelsen tillstyrker nänmdens avslagsförslag. 

Emot beslutet reselverar sig Carina Lund (M) med instän1l1lmde från Fred 
Rydberg (KD), Anders Persson (FP) och Göran Eriksson (C) med motiver
ing att beredningens underlag är bristfälligt och inte kaJ1 ligga till grund för 
ett beslut. 

EXPEDIEMD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 KS 2012/65 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnänmdens bedömning att 
ett införande av LOV för hemsjukvård, skulle medföra ökade kostnader, 
att motionen avslås. 

EXPEDIERAD SIGI~ATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 
2013-02-26 H,~BO KOi-1fviUN 

Socialnämnden 
KOr,'MUl;tSTYRELSE\,S FÖRVAL T'NIbIG 

iN:-<'OI,~ 

JUSTERARE 

6 

2013 ·03-1 j 

SN § 19 SN 2012/30 
KS PIT If.eg.ra' 

'LO 17:/65' I 'Lots. bl-o 

Motion - om konkurrenssättnil1g av hemsjukvården genom LOV 

Sammanfattning 
Kommmtfullmälctige behandlade 2012-06-11, § 81, en motion om att Båbo 
kommun ska införa kundval enligt LOV inom hemsjuL'Vården, motionär 
Carina Lund (M). 

Förvaltningens bedömning 
Båbo kommun har sedan några år tillbaka kundval inom hemtjänsten 
avseende service och omvårdnad. Kundvalet gäller dagtid mellan 07-22. 

I samband med inforandet avlomdval i hemtj änsten diskuterades också om 
kundval skulle inforas inom den hemsjukvård som utfors av sjuksköterska. 
Förvaltningens bedömning var att så, att det inte skulle ske då det bedömdes 
fordyra verksamheten framfor allt för att den kommunala organisationen av 
dag- och kvällssjuksköterskor inte skulle kunna minska i samma omfattnh1.g 
som kunderna valde privata utforare. 

Det är i sammanhanget också viktigt att påpeka att det redan idag finns ett 
lcundval vad gäller den delegerade hemsjukvården. 

Förvaltningens bedömning är att ett införande av kundval inom den hem
sjukvård som utförs av sjuksköterskor skulle fördyra verksamheten. Det 
skulle sannolikt bli en viss minskning av resor men bedömningen är att det 
inte väger tipp de nya kostnader som uppstår for ersättning till privata 
utförare. 

Anledning till att det blir en kostnadsökning att införa kundval av hem
sjulcvård enligt LOV är att de ersättningar som betalas ut till de privata 
utförarna inte omedelbmt kan ge utslag av besparingar i den kommnnala 
organisationen. 

Sjulcsköterskornas organisation är mycket slinunad idag visar en jämförelse 
med övriga kommuner i länet. Att minska bemanningen i denkol111nunala 
sjuksköterskeorgamsationen i takt med att kundema väljer privata utförm-e 
kommer inte att vara möjligt, i Valt fall inte så länge det är relativt få 
personer som väljer en privat ntförare. 

På ett antal års sikt och förutsatt att en relativt stor andel brukare välj er 
privat utförare är dock ett rimligt antagande att kundval inte medför annat än 
möjligtvis begränsade kostnadsökningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 19 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2012/30 

Ko=unfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 81, l1r KS 2012.1996, l1r SN 
2012.1726. 
Motion, motionär Carina Lund (1\1), m KS 2012.1835, m SN 2012.1726. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-12, m SN 2013.386. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt konstaterar ordförande att endast förvaltningens/arbets
utskottets förslag till beslut föreligger. Förslaget ställs under proposition och 
ordförande konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens/
arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Emot besintet reserverar sig Carina Lund (M), Liselotte Elg (M), Bo 
Jonsson (l\rf) och Håkan Welin (FP) med motiveringen - att nnderlaget är 
bristfälligt och inte kan ligga till grund för ett beslnt. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar fOreslå kommnnfullmäktige att avslå motionen 
rörande konlcm-rensutsättning av hemsjukvården genom LOV, 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäl'tige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 

Nr 2013,529 

f/ 
i' , I ,,- , 



Motion gällande konkunensutsättning av hemsjukvården genom LOV. 

Med den rapport fi'ån PWC, gällande hemtjänsten, som underlag vill vi peka på flera 
samordnings fördelar som kan uppnås om vi även tillåter hemsjnkvård som fritt val. 
Det skulle irmebära att brukare som behöver både hemtjänst och hemsjukvård skulle få 
betydligt färre personal som kommer för att utföra biståndsbedömda uppgifter eftersom de 
samtidigt också kan utföra uppgifter får hemsjukvården. 
För kommunen skulle det innebära lägre kostnader eftersom färre resor behöver genomfåra 
när man kan slå ihop arbetsuppgifter till ett och sanuna tillfälle. 
Detta system skulle framför allt skapa en betydligt högre trygghet får brukaren, då de behöver 
lära känna fåne personer som dessutom får en högre kunskap om varje enskild brukares 
behov. 

Vi yrkar därfår att även hemsjukvården beviljas enligt LOV. 

Carina Lund (m) 

;:-.lJU ,1-(,Ot~tIjUN 
. :-:'!'\'.J'-3·~--~! .:;[·:,:S rU':.,i,X1N!NG 

",,:':;.,i 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 102 KS 2011/204 

Redovisning av beredd motion om inrättande av tillfälliga full
mäktigeberedningar, motionärer: Göran Eriksson (e), Tomas 
Alm (FP), Fred Rydberg (KO) och Karl Henrik Nanning (M) 

I motionen uttrycks att en väl fungerande representativ demokrati kräver en
gagerade och väl insatta ledamöter i de politiska fdrsamlingal1la. Ett sätt att 
stärka fullmäktigeledamötel1las roll kan vara att inrätta tillfälliga fullmäk
tigberednmgal', för specifika och avgränsade frågor. Gruppel1la skall arbeta 
projektinriktat, det vill säga bara med den ak'iuella frågan, så snabbt som 
möjligt och med ett slutdatum. Varje ledamot och ersättare i fullmäktige ska 
under en mandatperiod få möjlighet att ingå i en beredningsgrupp. Ä ven 
andra än ledamöter och ersättare i fullmäktige ska kUlma ingå i beredningar
na. 

Motionärema föreslår att: 

• Fulläktige beslutar att inleda försök med tillfälliga berednings grupper. 

• Demokratiberedningen altemativt gruppledarna ges i uppdrag att föreslå 
lämpliga frågeställningar för behandling i berednings grupperna. 

Fullmäkiige överlämnade 2011-12-19, § 165, motionen till konmmnstyrel
sen, för beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

Vid tidpUllkten för fullmäktiges överlämning av motionen till kommunsty
relsen, var översynsarbetet av den politiska organisationen, inför den kom
mande mandatperioden, inlett. I sanlband med kOlllinunfullmäktiges sam
manträde 2013-04-22, fastställdes kOlllil1unstyrelsens förslag till ny politiks 
organisation, att gälla från och med 2015-0 l-O l. Beslutet innebär att verk
sarnlleten för nuvarande miljö- och tekniknämnd, förs till ett utskott Ullder 
kommunstyrelsen. Skol- respektive bilningsnämnd läggs samman i en 
nämnd med ansvar för barnomsorgs- och skolverksamheter med mera. An
svaret för kultm- och fritidsverksamhetema förs till kOl1mlUllStyrelsen. Den 
nya nämndsorganisationen kommer dänned att utgöras av konnnunstyrelse, 
ntbildnmgsnänmd, socialnämnd, tillståndsnänmd, valnämnd, lönenämnd och 
överfdmlyndamänmd. Frågan om att inrätta en biståndsnänmd altemativt ett 
biståndsutskott Ullder socialnänmden, konuller att utredas. 

I underlaget till ärendets om den politiska organisationen, ingår bland almat 
en utredning benäl1md "Fullmäktigeberedningar". I denna redovisas olika 
modeller/förutsättningar för inrättande av fullmäktigeberedningal' bland an
nat kopplat till hm den politiska organisationen i övrigt är utf0l1llad. I utred
ningens sammanfattning redovisas följ ande uppfattningar som bör beaktas 
vid ett införande av fullmäktigeberedningar - fasta eller tillfälliga: 

~/ 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1645 



r'll 
~ 

HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 102 KS 2011/204 

e Beredningar ska arbeta utifrån tydliga och avgänsade uppdrag. 

• Framgångsrikt beredningsarbete förutsätter bra tjänstemannastöd. 

• Fullmäktige beredningar ger en god möjlighet att integrera medborgar
dialoger i kommunens styrprocesser. 

Av det tidigare fullmäktigebeslutet från 2012-04-22, fi'amgår bland annat att 
kommunstyrelsen ska återkolIuna till fullmäktige med förslag till reglemen
ten och andra förslag till förändringar som bedöms nödvändiga för genom
förandet av den beslutade organisationsförändringen. I den redovisningen 
kan även förslag till inrättandet av fullmäktigeberedningar med åtföljande 
beskrivning av uppdrag och aTbetsfolmer med mera, ingå. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-19 
Kommwlfulhnäktiges beslut 2011-12-19, § 165 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 
Utredning "Fullmäktigeberedningar 2012-05-09 
Ij änsteskrivelse 2013 -04-24 
Arbetsutskottets fcirslag till beslut 2013-05-07, § 83. 

Utskottet fcireslår, med hänvisning till fcirvaltningens yttrande, att motionen 
ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konmmnfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till konmmnkansIiets yttrande, att 
komplettera tidigare beslutat uppdrag, 2013-04-22, § 27, till kommwl
styrelsen med att styrelsen även ska redovisa förslag på lämpligt inrät
tande av fullmäktigeberedningar. Motionen ska därmed anses besvarad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Krisrdemokrarerna 
INKOM CENTE-RP-ARTIET 

201\ -12- l g 
Motion om inrättande av tillfälliga fullmäktigeberedningar. 

'-0\( '2-04 ~O{( '1, '2Jtj, 
En väl fungerande representativ demokrati kräver engagerade och väl insatta ledamöter 1 e po 1t1S ca 
församlingarna, Ett sätt att stärka fullmäktigeledamöternas roll kan vara att inrätta tillfalliga 
fullmäktigberedningar enligt följande: 

Under KF bildas beredningsgrupper för specifika och avgränsade frågor. Dessa grupper skall arbeta 
projektinriktat, dvs bara med den aktuella frågan, så snabbt som möjligt och med ett slutdatnm. Varje 
ledamot i KF inkl ersättare skall under en mandatperiod:ra möjlighet att ingå i en berednings grupp. Alla 
partier skall erbjudas plats i beredningsgrupperna, Partierna har rätt att nominera även andra än ledamöter 
och ersättare i fullmäktige. Till berednings grupperna kan knyts även intresserade medborgare, 
Beredningsgruppernas viktigaste uppgift är inte att finna svar på frågor utan att ställa frågor som bör utredas 
innan beslut. Som ett led i sitt arbete kan och bör de tex ordna hearings mm. Detta dock i samråd med KF:s 
presidium och/eller demokratiberedningen. 
Beredningsgrupperna har ej beslutanderätt men lämnar förslag till beslut till KS. KS bereder, fattar beslut på 
egen hand eller för frågan åter till KF för avgörande. Så långt som möjligt skall fi'ågorna avgöras i KF, 
Förslag till lämpliga frågeställningar att behandlas av beredningsgrupperna beslutas av KF. 

Fördelar 

• Samtliga ledamöter och ersättare i KF får chansen att arbeta aktivt med några frågor var:ie år. 
o Med insikt och engagemang bör ledamöternas intresse för att delta i debatter nnder fullmäktigemötena 

öka. 
• Debatterna i KF bör bli fler och mer djuplodande. 
• Möjligbetema för allmänheten att medverka och påverka politiska beslut ökar. 
• Intresset f"cir att arbeta politisk kan öka som en följd av ovanstående. 

Vi yrkar att 

• Kommunfullmäktige beslutar att inleda försök med tillfEilliga beredningsgmpper. 
• Demo1cratiberedningen alternativt gruppledarna ges i uppdrag att föreslå lämpliga frågeställningar för 

behandling i berednings grupperna, 

För 
Centerpartiet Follepartiet Liberalerna Kri stdcmokraterna Moderaterna 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-04-22 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 27 

Beslut om ny politisk organisation 

Sammanfattning 

KS 2009/96 

Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseforvaltningen i uppdrag att ta 
fram forslag på fcirändrad politisk organisation i Håbo kommun. Förslaget 
har arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt paJ.iier
nas gruppledare i konmmnfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade om fol
j ande målsättning for utredningen: 

Håbo kOl1lli1Un ska ha en politisk organisation ... 

... som underlättar måIuppfYllelse 

... som stärker förutsättningaJ.ua for god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv för nya politiker 

... som stärker Håbo kommun som attraktiv aJ.·betsgivaJ.·e 

... som ger goda möjligheter tillmedborgaJ.·dialog 

... som ger snabb ärendehantering 

Förslaget som fcireligger innebär att milj ö- och tekniknärnnden och bild
ningsnämnden läggs ned. Dess ansvarsområden överfors till kommunstyrel
sen respektive skolnärnnden. Tillståndsnärnnden får en egen förvaltning. 
Socialnänmden delas i två nälllilder. 

Tillfålliga beredningar med direkt uppdrag från kOlllinunfullmäktige infors. 

Huvuddelen av orgaJ.llsationsförändringen genomförs den l jaJ.1Uari 2015 
men förvaltningsorganisationens anpasslllng påböljas nnder 2013. 

Under 2013 bör en tillfållig beredlllng utses av kommunfullmäktige med 
uppdraget att närmare utreda: 

Antal ledamöter i nälllilder och styrelser 
Införande av oppositionsråd 
Arvoden till förtroendevalda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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rnl HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 27 KS 2009/96 

Beslutsunderlag 
Utredningen Ny politisk organisation i Håbo kommun, 2013-03-05, ks 
hidru 2013.604 
Utredningen Kommuner som avskaffat facknänmder, 2012-04-13, ks 
hidru 2012.12690 
Utredningen Fullmäktigeberedningar, 2012-05-09, ks hidru 2012.1593 
Tjänsteskrivelse 2013-03-05 
Tj änsteskrivelse 2013 -02-25. 
Arbetsutskottets fcirslag till beslut 2013-03-19, § 46 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 56. 

Styrelsen tillstyrker redovisat förslag med fcirändringen att frågan om soci
alnämndens verksamheter ska organiseras i en socialnämnd med ett bi
ståndsutskott alternativt en socialnänmd och en biståndsnänmd hänskjuts till 
fortsatt utredande. 

Konununfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Häggiund (S) yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag till be
slut och dels att Lars-Göran Bromander (S) utses till ordförande i den tillfål
liga beredning som redovisas i styrelsens fcirslag till beslut. 

Göran Eriksson (C) och Håkan Welin (FP) yrkar bifall till styrelsens förslag 
till beslut. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast styrelsens fcirslag 
till beslut föreligger tillsatmnans med Hägglunds (S) tilläggsyrkande om att 
Bromander (S) utses till ordförande i beredningsgruppen. 

Efter det att fullmäktige prövat dels styrelsens fcirslag till beslut och dels 
Hägglunds (S) tilläggsyrkande, konstaterar ordfciranden att fullmäktige be
slutat i enlighet med de två fcirslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige fastställer föreliggande orgatllsationsförslag avseende 
nämnder och styrelse med införatlde 2015-01-01, undantaget organisa
tion för hantering av myndighetsutövning mot enskild inom socialtjäns
ten. 

2. Fullmäktige uppdrar åt konnnunstyrelsen att återkonmla till konmllln
fullmäktige senast i juni 2014 med fcirslag till reglementen och andra 

&~ 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-04-22 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 27 KS 2009/96 

förslag på förändringar som bedöms nödvändiga för organisationsför
ändringen. 

3. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra förändring av 
förvaltningsorganisationen utifrån utredningens förslag och tidplan. 

4. Fullmäktige tillsätter en tillfallig beredning bestående av gruppledarna 
fr'ån varje politiskt parii, utan ersättar'e med ordförarlde från den politiska 
majoriteten, med nppdraget att senast i maj 2014 återkonnna till kom
munfullmäktige med förslag på: 

Antalledarllöter i nännlder och styrelser 

Införande av oppositionsråd 

Arvoden till fÖliroendevalda 

Orgmisation av "myndighetsutövning mot enskild" inom social verk~ 
samhet i fonn av utskott inom socialnämnden eller egen nämnd. 

5. Fullmäktige utser Lars-Görarl Bromander (S) till ordförarlde i bered
rungen, enligt strecksats 4 ovan. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen och övriga nänmder 
Lars-Göran Bromander (S) 
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Datum 

2013-05-20 

~ d _A l"-C1/V, f ~~ 
KS 2012/47 

Redovisning av beredd motion om att erbjuda utbildning för att 
underlätta för pensionärer att inhämta samhällsinformation via 
moderna kommunikationssystem, motionär: Lisbeth Bolin (e) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-04-23 att överlämna motionen till bildnings
nämnden för beredning. Motionären föreslåJ att äldre ska erbjudas utbild
ning i moderna digitala kommunikationsmöjligheter. Utbildningen förlägg 
lämpligast till sonunarperioden och kopplas till kommunens feriearbeten för 
ungdomar. 

Bildningsnämnden beslutade efter beredning 2012-10-02 att föreslå full
mäktige att bifalla motionen. Ärendennnnner BLN 2012/22. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktiges beslut 2012-04-23, § 56 
Bildningsnämndens beslut 2012-10-02, § 58 
Tjänsteskrivelse 2013-04-19 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 85. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
Båbo kommun erbjuder ungdomar feriearbete (sonilllarjobb) från läsårsslut 
tillläsårsstari. Varje förvaltning är arlsvarig för att mslå beslutat mtal som
marjobb, ansvara för hmdledare samt betala lön som idag är 60 kr per tim
me. Detta administreras av avdelningen för kultur och livsmiljö inom kom
munstyrelsens förvaltning. 

I bildningsnämndens yttrande ser förvaltningen detta som ett separ'at som
marjobbsprojekt. Detta synsätt delas av kOlllinnl1styrelsens förvaltning då 
arbetet med unga som lär äldre skiljer sig markant f1'ån komnlunens Ol'dina
rie sommarjobb på ett par viktiga punkter. 

Ungdomama som anvisas detta sommarjobb måste harldplockas då kraven 
på förkunskap är avgörande för resultatet. De som söker konill1Unens som
marjobb lottas till sina arbeten och därmed så kan inte förkunskapema ga
rmteras. 

Bmteringen av dell11a motion faller därför utarllör bildningsförvaltningens 
åtagande i kOlllillunens sonnllarjobb, utan bör istället harlteras som en del i 
bildningsförvaltningens övriga verksan1bet. Förslagsvis som ett separat pro
jekt i sarllina arlda som projekten om sommarlovsentreprenörer som Båbo 
Markoad AB har drivit. 

Kommunstyrelsens förvaltning vill också understryka att kommunen får kan 
begränsa arlställningar till att endast gälla mämuskor inom åldersparmet 65-
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Kommunstyrelsen 

KS § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

KS 2012/47 

70 år, eftersom att detta inte är f6renligt med gällande diskrimineringslag
stiftning. Därfcir bör rekryteringen aven eventuell handledare hanteras på ett 
annat sätt en det som f6reslås i motionen. 

Utskottet tillstyrker att motionen bifalls. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till bildningsnänmden att planera och 
genomföra ett II-projekt där unga lär äldre inför sonmlaren 2013. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2Di 3.1699 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 58 

Svar på motion: Unga lär äldre 

Bakgrund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

BLN 2012122 

I en motion till konmmnfullmäktige slaiver Lisb'et Bolin (C) att Håbo 
kO=lill kan lillderlätta för pensionärer att inhämta viktig 
samhällsinforn1ation genom moderna kommUlUkationssystem. I motionen 
fcireslås att 65+ are erbjuds sommarkurser i Internet- och 
sffi81tphoneanvändande och att detta sker i Bildningscentrum Jan Fridegårds 
daiorlokaler. Skollillgdomar med datavana föreslås relayteras som lärare 
vägledda aven kursledare. 

För att förvaltningen ska kunna ge ett genomarbetat fdrslag till niimnden i 
denna fr'åga, genomfördes ett projekt i enlighet med motionen sommaren 
2012. I detta projekt inbjöds 20 äldre, uppdelade på två grupper till en IT
utbildning i en av Fridegårdsg)'l1illasiets datasalar. Till kursledare och stöd 
till ungdomama tillfrågades Lisbeth Bolin. Iruian elevernas sommarledighet 
anmälde sig fyra teknilcelever i åk 2 som intresserade att vara handledare. 

I utvärderingar efter kursen är deltagarna genomgående mycket positiva till 
genomförd utbildningsinsats. 

Bildningsnämndens yttrande 
Bildningsförvaltningen ser detta proj ekt som ett tecken på att förslaget i 
motionen är väl vält att genomföra kommande år som ett separat 
sommarjobb. För att detta ska fungera vällaävs dock att handled81'en deltar 
tills81=ans med Ul1gdom8111a. Detta innebär att kostnaden för dessa två 
veckor också måste innefatta ersättning tilllall'sled81'en. I projektet 
sommaren 2.012 gjorde Lisbeth Bolin detta utan ersättning. Ska dessa kurser 
genomföras fr81uöver så kan inte förvaltningen bygga genomfårandet på att 
en person genomfor allt arbete utan ersättning. Lisbeth har också rekryterat 
kursdeltagare, även detta utan 8l1språk på ersättning, 

Det är också viktigt att detta sommarjobb anvisas till ungdomar som h81' de 
rätta förkunskaperna och äl'lämpade att genomföra en såd811 utbildoing. 
D ärfd r måste det ske en process där intresserade håbolillgdomar söker detta 
sommarjobb och lämpliga elever utses som kursledare. Förvaltningen kan 
inte bara vända sig en klass på Fridegårdsgymnasiet om alla intresseracJ.e ska 
ges chansen att få detta sonm1aJjobb. Detta kan innebära en tidskrävande 
process - det k811 inte ske via utlottning som andra sommarjobb. 

Bildningsförvaltningen föreslår att näl1illden ställer sig positiv till att kursen 
"Unga lär äldre" kan genomföras franlöver som ett sommarjobb för 
ungdomar enligt motionen. För att detta ska kunna genomföras 
kostnadsmässigt, inklusive ersättning till handledare och lillgdomar01åsie._':-;-··~:-~:-;;\:.i'1 
ca 35 000 kr föras från andra verksanilieter och avsättas till de'J?l1~~.!l'() v...u.IY, \\"':,. \ 
fr .. " q ·d,' .. -sns1nn . amov,x. /} BlI \"ll:\:J,-,Jd ::::r..:.. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

Bildningsnämnd 

BLN § 58 BLN 2012/22 

Bildningsfdrvaltningen föreslår nämnden att överlämna yttrandet till 
kommunfullmäktige som svar på motionen och att motionen därmed anses 
som besvarad, 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1429, 2012-09-24 

- Sammantl'ädesprotokoll, Kommunfullmäktige § 56,2012-04-23 

Yrkande 
Owe Fröjd (BÅP) yrkar att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla motionen. 

Förvaltningen återtar sitt förslag till beslut. 

Beslut 
l, BildDingsnämnden fdreslår kOlIununfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef 
Komm unfulL11läktige 
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Motion 

Unga lär äldre 

Håbo kommun kan underlätta för pensionärer att inhämta viktig 
samhällsinformation genom moderna kommunikationssystem 

De moderna kommunikationsmedlen är möjliga att använda om man bara vet hur man hanterar 
dem, även för dem som tidigare inte har någrastärre erfarenheter på Olmådet. Vi vill, vi vågar, vi 
kan är ledarden. 

Båbo kommun kan tydliggöra möjligheterna som den moderna IT-tekniken erbjuder genom att 
anordna kurser för äldre personer och därmed intressera deltagarna att närma sig tangentbordet och 
den smarta telefonen. På samma gång som kommunen får informerade medborgare kan dessa lära 
sig att " skypa" med släkt och vffimer i hela världen till ingen kostnad och ta emot foton i datom och 
telefonen. Det ffi· viktigt från ett kommunalt perspektiv att äldre personer kan använda telefonen och 
datorn, när man behöver hj älp utanför hemmet och hämta information från kommunen som är 
viktig. Kommunen kan också skicka personlig information. 

Resultatet kanske blir en tryggare och mer givande tillvaro, samtidigt som kommunen når ut med 
viktig information 

Vi föreslår: Att 65+ are erbjuds sommarkurser i Internet- och sm8.J.iphoneanvändande. 

Plats: BCJFs datorlokaler. 

Kursledare/mentor: En med datorerfarenhet, förslagsvis runt 60-70 år. 

Bandled8.J.·e: Skolungdomar som fått sommarjobb och är intresserade av att lära ut. 

För Håbocentern 

Lisbeth Bolin 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

KS § 67 KS 2012/25 

Redovisning av beredd motion med förslag om e-tjänster för 
enklare bygglovshandläggning, motionär: Tomas Alm, Berith 
Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har ntifrån kommunfullmäktiges beslnt KF 
§ 23, KS 2012/25 erhållit uppdraget att bereda motionen "inrättande av e
tjänster för enklare bygglovshandläggning" (2012-485) från Tomas Alm och 
Berith Skiöld (FP). 

E-tjänster för plan och bygg är ett pågående utvecklingsarbete inom SKL. 
En del av det utvecklingsarbetet har varit framtagandet aven nulägesanalys 

"SKL har ett åtagande att utforma en handlingsplan för effektivare sam
hällsbyggande med stöd av IT. I åtagandet ingår att fc5reslå åtgärder för en 
fortsatt utveckling aven effektive-förvaltning inom Plan och bygg. (Nulä
gesanalys - plan och bygg. Gunnar Hamber, Sentensia 2011-11-15) 

Sentensia på uppdrag av SKL i en samlad insats på ca 170 timmar genom
fört en nulägesanalys avseende möjligheter och hinder för en effektiv e
förvaltning inom Plall och bygg. Analysen har utgått från ett antal hypoteser 
och frågeställningar och genomfört intervjuer med företrädare för kommu
ner, berörda myndigheter och leverantörer. 
Kommunema uppger att man har ett analogt arbetssätt i grunden. För att ut
veckla förvaltningen med e-tjänster bör man lyfta fram argument fc5r varför 
mall ska gå från dagens analoga arbetssätt till ett digitalt. 

Nulägesallalysen har kOlnmit fram till 23 konkreta förslag till åtgärder, och 
sammanfattar i en sammanställning följande förslag till prioriterade åtgär
der: 
Kommunemas kompetens att utveckla t j änster behöver stärkas O 
Insatser för praktisk samverkan behövs på lokal, regionaloehO nationell 

nivå 
Konkretisering av handlingsplaner som kompletterar fOlmulerade strategi

erD 
Salnverkan genom aktiv styming med överenskolllmelser och fmansie

ringD 
Aktiva satsning på infi'astruktur med kommunala handlingsplanerO 
Utforma en processbeskrivning för tollcning och tillämpning av nya PBLO 
Salllordna av allSVar för processer, informations-struk-tur och -flöde D 
Standal'disera av tenner, regler, gränssnitt och infolmationsflödeD 
Defrniera gemensamma begrepp och metoder D 
Beskrivning av PLB i en process- och infolmationsmodellO 

JUSTERARE ;(j 
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DefIniera gränssnitt och standardisera X]v1:L schema baserat påD regelverk, 
begrepp, information och process/flöde 
Aktiviteter som underlättar avrop ochO riktade upphandlingar 

De slutsatser som nulägesanalysen redovisar bygger på f Oljande utgångs
punkter: 
Vi har en ny Plan och bygglagD 
Alla har behov av effektivisering och ökad serviceO 

Nationella och regionala initiativ driver på utvecklingen ave-tjänster. Men 
läget i 
kommunema visar på en låg användning ave-tjänster inom Plan och bygg. 
Vi vet att inte alla kommuner klarar denD utmaningen! 

Följande utmaning har aktörerna inom Plan och bygg: 
- V år process är analog i grunden 
- Vi är så unika, alla 290 
- V i måste standardisera 
- IT och verksamhet tillsammans 
- PBL-processen delad på olika organisationer 
- Vad gäller för arkivering? 
- Den kommunala sektorn har inte resurser att driva utvecklingsprojekt 
- Kommunen sätter upp processen som de själva vill, leverantörer får anpas-
sa sig och systemen blir onödigt komplexa" 

Ovanstående nulägesanalys är en del av det arbete som pågår nu för att har
monisera kommunernas planarbete och i Boverkets "Rapport 2012:2. 
REGERlNGSUPPDRAG. Harmonisering av kommunernas planarbete i di
gitalrniljö - rappOliering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev" be
skrivs det fortsatta arbetet. Ur rapportens förord kan man läsa följande, 

"Den digitala utvecklingen går fort; och så gott som samtliga enskilda med
borgare, företag och organisationer efterfrågar och ställer krav på att snabbt 
få tillgång till aktuell, tillförlitlig och förståelig information. Det fnllis redal1 
idag en stor efterfrågan på digital och lättillgänglig information; vad gäller 
inom området j ag bor i, vad gäller för den 
fastigheten jag är intresserad av att köpa, hur går det med min bygglovsan
sökan, var finns det byggbar mark inom konl1l1unen osv. Allt tillsynes frågor 
som borde kruma besvaras enkelt och direkt, men det krävs att förutsätt
ningarna fcir dessa e-tjänster utvecklas, bland annat genom en hannonisering 
av plan- och genomförandeprocessen och en informationssamverkan mellan 
sanlhällsplaneringens ak"törer. 
Med e-t j änst menas en t j änst som tillhandal1.ålls via ett elektroniskt gräns
snitt och som helt eller delvis utförs elek"troniskt. Den infornlationssamver-
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kan som beskrivs i rapporten är grunden för att två eller flera organisationer 
ska kunna använda varandras info=ation. 

Info=ationssamverkan kan inom offentlig förvaltning antingen styras fram 
via författningsreglelIDg eller skapas genom avtal eller överenskommelser. 
Boverkets har på regeringens nppdrag under år 2011 genomfört ett nppdrag 
i syfte att verka för en ökad harmonisering av kommunernas planarbete i di
gital miljö och en mera enhetlig digital lagring av de kommunala planerna. 
Detta är Boverkets avrapportering av nppdraget. 
Karlskrona januari 2012 
Janna Valik 
generaldirektör" 

Rapporten sannnanfattar med följ ande uttalande, 
"För att göra det möjligt att samverka inom info=ationsutbytet och för att 
skapa största möjliga effektivitet i planeringsprocessen fordras att standardi
serade normer för infonnationsbeskrivning och info=ationsutbyte tillämpas 
mellan alla medverkande palter i planeringsprocessen." 

Detta ll1l1ebär fOr Håbo kommun att vi bör invänta arbetet som pågår på na-' 
tionell nivå innan vi beslutar Dm på vilket sätt vi ska erbjuda e-tjänster för 
även enklare bygglovshandläggning. Vidare så pågår det idag ll1Dm Håbo 
kommun ett ärendehanteringsprojekt där denna fr'åga finns med i beaktan
det. Detta sannnantaget leder till att vi bör vänta med en egen lösning i detta 
skede och därför så bör motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 
Miljö- och tekniknärondens yttrande 2012-10-01 
Kommunfulhnäktiges beslut 2012-02-27, § 23 
Kommunkansliets yttrande 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 59. 

Utskottet tillstyrker att motionen avslås. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avvakta med vad kommunen ska erbjuda för e
tj änster. Detta med hänvisning till pågående utredningar bland annat 
inom Sveriges Kommuner och LandstiJlg, SKL samt planerat byte av 
ärendehantelingssystem, 

2. Fullmäktige beslutar att motionen avslås. 
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Motion angående inrättande av E-tjänst för enklare Dygglovshandläggning. 

Bakgrund. 
Hanteringen aV Bygglov är en trång sektor i kommunen. Köerna för att få sin ansökan hanterad även 
på enklare bygglov växer. Mängden av planprojekt, hantering av olika bygglov är stor och det är i sig 
positivt, men gör behovet av förenklade hanteringar än viktigare, spedellt i de fall där 
bygglovshanteringen är enklare och inte innehåller annat än sådana uppgifter som att lovet ligger 
inom de regler och planer som är fastställda för området. Detta skulle då medföra att personalen på 
aVdelningen kan koncentrera sig mer på större och mer omfattande bygglovsärenden. 

Flera kommuner har infört såväl bygglov över disk som bygglov som en e-tjänst. Detta är 
genomförbart även med den nya P8:S-lagen och kan ge betydande fördelar både för medborgarna, 
näringslivet och personalen som handlägger dessa ärenden. Redan under förra mandatperioden 
införskaffades dator- och webb-baserad plattform, som skulle kunna hantera denna typ av ärenden 
som en e-tjänst på webbplatsen. 

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta: 

Att inrätta möjlighet att via hems idan söka bygglov, som en e-tjänst till medborgarna och lokala 
företagare för ärenden som kan anses vara lämpade för en förenklad hantering 

Att samtidigt se över och komplettera den nyligen antagna bygglovstaxan med avgifter 
anpassade för denna förenklade procedur 

Tomas Alm 
FP 

Berith Skiöld 
FP 

www"folkpartietse/haabo 
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~ KOMMUN 

Datum 

2013-05-29 
Vår beteckning 

KS2013/75 nr 2013.1768 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans. nordstedt@habo.se 

Motion om egen bärbar datorIläsplatta (EN till EN) från 1:a klass 
i skolan, motionärer: Göran Eriksson (G), Lisbeth Bolin (G) och 
Nihad Hodzic (G) 

Sammanfattning 
I motionen konstateras att kommunen verkar för att "förbättra resultatet av 
skolans arbete. I Håbo konnnun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det 
dags att gå vidare med övriga elever." 

Föreslås att skolförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommu
nens it-avdelning, arbeta fram en plan för hur milll inför EN till EN i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
- Motion 2013-05-15. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överläImla motionen till skolnfullllden för be
redning. NäIllildens beredning ska redovisas till fullmäktige, senast un
der februari månad 2014. 



Motion: Egen bärbar datorjlärplatta (EN till EN) från l:a klass i skolan 

I Håbo kommun arbetarvi med att förbättra resultatet av skolans arbete. I Håbo har gymnasiets 

elever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga elever. 

En likvärdig och demokratisk skola är tänkt att kompensera för elevers olika förutsättningar, både 

kognitivt och socioekonomiskt. Vi har inte råd att slarva bort en enda talang. 

Beskedet var tydligt när Anna- Karin Hatt 2011 lanserade "It i människans tjänst - en digital agenda 

för Sverige" . Där stod att läsa "Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning". Centerpartiet vill nu satsa i storleksordningen 500 miljoner 

kronor på ett digitalt lärarlyft. 

Ett bra exempel finns i Ale kommun, som genomfört att alla förstaklassare from 2009 får en egen 

datorjlärplatta. Är 2013 när Ale har en fullt utbyggd En-till En, dvs varje elev i grundskolan har en 

egen datorjlärplatta, beräknas kapitalkostnaden till 1- 2% av skolbudgeten. Det är extra gynnsamt att 

börja i de lägre åldrarna då man ser tydliga effekter på en snabbare läs- och skrivinlärning. Goda 

tidiga kunskaper i läsning och skrivning är nyckeln till att kunna tillgodogöra sig kunskaper i alla 

ä m nen. youtu be http:(/www.youtube.cam/watch?v=9pJiDz-8XwU&featu re=re lated 

I en studie gjord av Örebro Universitet på 7-åringar i Sollentuna kommun som fått använda dator 

eller surfplattor blev resultat snabbare inlärning beträffande läsning och skrivning. Barnen klarade att 

skriva längre texter med bättre språk och struktur jämfört med dem som använt penna. Även barn 

med särskilda behov få r anpassade program. http:((www.dn.se/nyheter/sverige/elever-med-

s u rfp I atto r-I a r-s i g-s n a b ba re-att -s k riva? rm = p ri n t 

Eleverna får också bättre kunskaper om säkerhet på nätet och kritisk granskning av information. 

Genom att använda sig av moderna digitala lärverktyg blir också tillgången till aktuellt 

utbildningsmaterial bättre och man riskerar inte att använda sig av inaktuellt material. 

Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt och inkluderande uppdrag. När varje elev har en 

egen dator jlärplatta med möjlighet att använda program som är anpassade för varje unik elevs 

förutsättningar får alla barn och elever tillgång till modern teknik och inkluderingen ökar. 

Vi yrkar: 
Att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ITarbeta fram en plan för hur man 

inför EN till EN i Håbo kommun 

2013-05-15 
Centerpartiet i Håbo 

Göran Eriksson Lisbeth Bolin Nihad Hodzic 

I~ 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegner, registrator 
0171-52504 
ellinor.tegner@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2013-05-23 KS2012/10 nr2013.1704 

Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige -
Nina Lagh (M) 

Nina Lagh (M) avsäger sig i slaivelse från samtliga politiska uppdrag på 
grund av flytt från Håbo kommun. Lagh (M) innehar bland annat uppdraget 
som ledanlot i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
- Slaivelse från Nina Lagh (M), 2013-05-22 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Nina Lagh (M) entledigande från uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet alt tillskiva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om alt en ledamot i kommunfullmäktige 
utses, efter Nina Lagh (M). 



(Hans 

Från: Nina Lagh [mailto:nina,lagh@lul.se] 
Skickat: den 22 maj 2013 13:16 
Till: Hans Nordstedt 
Kopia: karl-henrik,nanning@finsamuppsala.se; carina,lund@lnctv,com 
Ämne: Avsägelse 

Hej! 

Vill hänned avsäga mig samtliga uppdrag j Håbo kommun pga flytt från kommunen. 

Vänliga hälsningar 

Nina Lagh 
Landstingsråd CM) 
Landstinget i Uppsala län 
Tel: 070-611 07 06 
epost: nina.lagh@luJ.se 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-05-29 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2013.1762 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans. nordstedt@habo.se 

.-
/ltmlllY.. (1--

Fyllnadsval av ledamot i Mälardalsrådet, för resterande del av 
mandatperioden, efter Nina Lagh (M) 

Sammanfattning 
Lagh (M) avsäger sig samtliga politiska uppdrag på grUlld av avflyttning 
från Håbo kOll11nUll. Lagh (M) innehar bland ailllat uppdraget som ledamot i 
Mälardalsrådet, ilmevarande mandatperiod. 

Valberedningens muntliga nominering: 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Nina Lagh (M) 

- Val beredningens 11l\mtliga nominering. 

Konmmnkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Nina Lagh (M) begäli entledigande från uppdraget 
som ledamot i Mälardalsrådet. 

2. Fullmäktige beslutar utse N. N. ( ) tillledarnot i Mälar'dalsrådet, för 
resterarlde del av mandatperioden, efter Nina Lagh (M). 

ffi 



1 (1 ) ~ w HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-05-29 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2013.1765 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans. nordstedt@habo.se 

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för E.ON Mälarkraft Värme 
AB, för resterande del av mandatperioden, efter Nina Lagh (M) 

Sammanfattning 
Lagh (M) avsäger sig samtliga politiska uppdrag på grund av avflyttning 
från Håbo kommun. Lagh (M) ilmehar bland annat uppdraget som ersättare i 
styrelsen för E.ON Mälarkraft Värme AB, ilmevaraode maodatpeliod. 

Valberedningens muntliga nominering: 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Nina Lagh (M) 

- Valberedningens mnntliga nominering. 

Kommnnkansliets f6rslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beviljar Nina Lagh (M) begfui entledigande från uppdraget 
som ersättare i styrelsen för E. ON Mälarkraft Värme AB. 

2. Fullmäktige beslutar utse N. N. () till ersättare i styrelsen för E.ON 
Mälarkraft Vänne AB, för resterande del av maodatperioden, efter Nina 
Lagh (M). 
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